ZPRAVODAJ č. 1
DUBEN 2017
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

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou
přirozenost, nic nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal
na sebe přirozenost služebníka a stal se
jedním z lidí. Byl jako každý jiný
člověk, ponížil se a byl poslušný až k
smrti, a to k smrti na kříži.
(Flp 2,6-8)

SLOVO ÚVODEM
Příběh o rybách
Dvě ryby si vyšly na procházku po moři.
Najednou přímo před sebou zahlédly chutného červa.
Tu řekla jedna ryba druhé: “Vidíš toho červa? Je napíchnutý na háčku.
Háček je upevněný na šňůře. Šňůra visí na prutu. Prut drží v ruce muž.
Jestliže jedna z nás červa sežere, zavrtá se jí háček do huby, muž ji
vytáhne a ubohá ryba skončí na pánvi.“
Druhá ryba se zasmála: „Ha, ha! Tuhle historku už vyprávěla moje
babička, když jsem byla malá. Takovým bajkám nevěřím. Jak se dá něco
takového tvrdit? Ještě nikdo z nás se z pánve nevrátil, aby to mohl
dosvědčit. Jestli ty toho chutného červa nechceš, pak ho zhltnu sama.“
Jak řekla, tak udělala, a skutečně skončila na pánvi.
A opravdu se nevrátila, aby o tom vyprávěla.
Mnoho lidí říká: “O pekle přece nic nevíme; ještě nikdo se odtamtud
nevrátil, aby nám o tom vyprávěl.“
Milé sestry, milí bratři,
Ježíš je jediný, kdo zná Otce. Je jediný, kdo sestoupil z nebe na zem, aby
nám vyprávěl o lásce Boha k člověku a o Božím Království. Je jediný,
kdo zemřel, sestoupil do pekel a pak se vrátil. Vstal z mrtvých a jako
první vstoupil do nebe. Všechno to udělal pro nás, pro mě: trpěl, zemřel,
vstal z mrtvých, aby mě vytrhl z moci satana, smrti hříchu. Všechno to
prožil, abych já tím nemusel procházet. Mně teď stačí, že tomu uvěřím.
Přeji všem, ať spolu s Pannou Marií a všemi, kdo byli přítomni Ježíšovu
utrpení a smrti, dobře prožijeme Velký týden, abychom se mohli tak jako
oni radovat ze setkání s Ním ve vzkříšení.
Ať krásné prožití Velikonočních svátků posilní naši víru, naději a lásku.
O. Řehoř +++
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016
Od 1. 1. 2016 vede farnost podvojné účetnictví. Je zpracováváno na
děkanství v účetním programu Vema.
Výnosy
Sbírky
Pachtovné
Ostatní (úrok, zúčtování fondů)
Celkem

372 478,00 Kč
126 255,00 Kč
13 041,95 Kč
511 774,95 Kč

Náklady
Sbírky odeslané na biskupství
Příspěvek farnosti na potřeby diecéze
Materiál bohoslužebný
Kancelářské potřeby
Literatura
Drobný majetek
Elektrická energie
Plyn
Vodné, stočné
Opravy
Daň z nemovitých věcí
Ostatní daně
Poplatky bance
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní materiál
Celkem

84 920,00 Kč
62 734,00Kč
6 542,00 Kč
1 689,00 Kč
857,00 Kč
7 160,00 Kč
91 938,00 Kč
49 810,03 Kč
3 002,00 Kč
9 978,00 Kč
7 957,00 Kč
3 485,00 Kč
1 491,00 Kč
50 300,00 Kč
10 430,00 Kč
392 293,03 Kč

Hospodářský výsledek - zisk

119 481,92 Kč

Prostředky k 31.12.
v hotovosti
na účtu

89 407,00 Kč
70 634,55 Kč
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PLÁN FINANCOVÁNÍ FARNOSTI V ROCE 2017
Plán oprav a investic
Dlouho plánovaná investice nový nábytek do sakristie byla zrealizována
letos v únoru. Nábytek navrhl a zhotovil Lukáš Jelínek za celkovou cenu
55 tis. Kč. Investice byla uhrazena ze 2 sbírek určených na tento účel.
Další již zrealizovanou investicí je tzv. spací podium pro děti na faře. I
toto zhotovil Lukáš Jelínek za symbolickou cenu 1 tis. Kč.
V současné době probíhá pod dozorem pana Bourka úprava podia ve
stodole. Z drobných oprav bychom chtěli vlastními silami provést také
nové zakrytí studny na dvoře fary.
Mezi nákladnější a náročnější akce zařazujeme zpevnění plochy před
vchodem do fary. I toto bychom chtěli provést vlastními silami, náklady
na materiál jsou vypočítány na cca 40 tis. Kč.
Zastupitelstvo městyse Kamenice schválilo dotaci pro naši farnost. Jde o
příspěvek na vybudování sociálního zařízení v objektu špitálka ve výši
120 tis. Kč a o příspěvek na opravu varhan ve výši 80 tis. Kč. Oprava
kostelních varhan je předběžně vyčíslena na 350 tis. Kč. Převážnou část
prostředků na tuto akci máme našetřenou na tvz. farním fondu, který jsme
pro tento účel založili v roce 2012.
Předpoklad financování provozních potřeb farnosti v roce 2017
Aktuální měsíční zálohy na energie jsou:
- Elektrická energie za kostel a špitálku
- Elektrická energie za faru
- Plyn za faru
Celkové měsíční platby
Předpokládané roční náklady na energie

5 960 Kč
1 440 Kč
4 710 Kč
12 110 Kč
145 320 Kč

Příspěvek na potřeby diecéze
V roce 2016 byl založen fond na podporu pastorace a kněží. Tento
fond vznikl v souvislosti s majetkovým narovnáním státu s církví a
prostředky tohoto fondu budou využívány na podporu kněží (platy), na
zajištění technických a ekonomických agend farností a aktuální
pastorační potřeby v diecézi.
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Povinností každé farnosti je přispívat do tohoto fondu. Výše příspěvku
byla stanovena podle počtu dospělých osob ve farnosti zjištěných při
posledních dvou sčítáních návštěvníků nedělních bohoslužeb. Aktuální
výše příspěvku je 280 Kč za osobu a rok. Dále se do příspěvku
započítává poměrná část z příjmů získaných hospodařením s farním
majetkem. V našem případě je to 25% z pachtovného, které máme
z pozemků, které pronajímáme společnosti ZEOS s.r.o.
Brněnská diecéze předpokládá celkové roční příjmy do tohoto fondu
v roce 2017 v částce 21,5 mil. Kč.
Naše farnost podle výše uvedeného výpočtu přispěje do tohoto fondu
v letošním roce částkou cca 65 000 Kč.
V porovnání s přechozím systémem odvodu tzv. desátku na biskupství se
jedná o 100% nárůst částky odváděné na biskupství.
Více nám fungování tohoto fondu a způsob hospodaření s prostředky,
kterými budeme do fondu přispívat, vysvětlí diecézní almužník, R. D.
Mgr. Pavel Kafka. Jeho přítomnost při nedělní mši je předběžně
dohodnuta na začátek června.
Další povinné platby jsou daně, které v našem případě činí 11500 Kč
ročně.
Celkové povinné platby za rok dosahují výše 221 820 Kč. Toto je
minimální částka, kterou musíme pro chod farnosti zajistit.
Pokud budeme vycházet z čísel roku 2016, kdy nedělní sbírky činily
celkem 372 478 Kč, z čehož jsme 84 920 Kč a 62 734 Kč odvedly na jiný
účel (na misie, na Charitu, svatopetrský haléř atd.), tak nám zbylo pro
potřeby naší farnosti 224 824 Kč. Tato částka by stačila na pokrytí
povinných plateb a ostatní plány (opravy, investice, akce) bychom museli
postupně utlumit. Po vyčerpání úspor na účtu a v pokladně by mohlo dojít
v krajním případě i k zadlužení farnosti.
Prosíme farníky, pokud je to v jejich možnostech, aby mysleli na
potřeby farnosti při svých nedělních příspěvcích.
Odloučení církve od státu předpokládá postupné samofinancování
farností, včetně platů duchovních. Mysleme tedy na to, abychom příštím
generacím předali fungující a prosperující farnost.
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DUCHOVNÍ A OSTATNÍ AKCE 2017
Velikonoční obřady a bohoslužby
Velikonoční triduum
13. 4.
Zelený čtvrtek
14. 4.
Velký pátek
15. 4.

16. 4.
17. 4.

18:00 – Památka Večeře Páně
15:00 – Křížová cesta v kapli
17:00 – Velkopáteční obřady v kostele
Bílá sobota
20:00 – Velikonoční vigilie v kostele
Po celý den možnost adorace u Božího hrobu v kostele
Hod Boží velikonoční
Velikonoční pondělí

7:30 a 10:45 – mše svatá
10:30 – mše svatá

Pozvánka na Pašijové hry žďárské farnosti
Úterý 11. 4. 2017 od 20 hodin na sídlišti
Libušín ve Žďáru nad Sázavou.

Ostatní akce
21. 5.
První svaté přijímání
27. 5.
V. farní den
3. 6.
Výlet pro děti
26. – 29. 7.
Farní tábor pro děti
22. – 23. 9.
V. farní zájezd - tentokrát vyjedeme do Západních Čech,
chtěli bychom navštívit premonstrátský klášter v Milevsku, poutní místo
Svatá Hora u Příbrami, premonstrátský klášter Teplá, Bečov nad Teplou relikviář svatého Maura a Františkovy Lázně.
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4. PRÁZDNINY NA FAŘE
… tentokrát na téma misie.

Ve dnech 26. – 29. července 2017 pořádáme pro děti program plný her
s přespáváním na farské zahradě v Kamenici.
Začínáme ve středu dopoledne v 10 hodin a končíme v sobotu také
dopoledne.
Cena je 300,- Kč.
Děti vybavte stanem, karimatkou a spacákem, oblečením a obutím „do
sucha i do vodičky“, plavkami, pláštěnkou, hygienickými potřebami,
baterkou, kartičkou ZP a případnými léky. Na výrobu bude potřeba větší
bavlněné bílé triko.
Hlásit se můžete osobně Janě Jelínkové, nebo na mail
lucaso.jelinek@seznam.cz.
Moc se na vás těšíme!
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FARNÍ VÝLET PRO DĚTI
V sobotu 3. června 2017 pořádáme výlet pro děti a rodiče
do královského města Znojma.
A co tam? Projížďka turistickým vláčkem historickým centrem města,
prohlídka znojemského podzemí, vyhlídkové věže a v případě pěkného
počasí i koupačka.
S sebou si vezměte hlavně dobrou náladu, pak svačinu, pití, plavky,
ručník a peníze na oběd a zmrzlinu.
Cena zájezdu bude ještě upřesněna.
Kdo by chtěl s námi strávit tento sobotní den, tak se prosím přihlaste
osobně Janě Jelínkové, nebo na mail lucaso.jelinek@seznam.cz

Zpravodaj je určen pro vnitřní potřeby Římskokatolické farnosti 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
Text: O. Řehoř, Hana Krejčová, Zdislava Součková, Jana Jelínková
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