ZPRAVODAJ č. 3
ČERVENEC 2014
Ř Í MS KO KATO LIC KÁ FA RNO ST
KA MEN ICE U J IHLAVY

Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a
druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten,
kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty,
zachrání jeho duši od smrti a přikryje
množství hříchů.
(Jk 5,19-20)

SLOVO ÚVODEM
Milé sestry, milí bratři,
máme opravdu velikého patrona farnosti, který patřil k nejbližším
učedníkům našeho Pána Ježíše Krista. Byl s Ním v důležitých
okamžicích: vzkříšení Jairovy dcery, proměnění na hoře Tábor, v Olivové
zahradě…. Takže dobře znal svého Mistra.
Ať nás sv. Jakub učí kráčet po Ježíšově boku a přijímat Jeho učení.
Když jako první z apoštolů byl veden na smrt, políbil svého kata a
odpustil mu. Kat tím byl tak dojatý, že se obrátil a byl pak spolu
s Jakubem popraven.
Kéž i nás Bůh na přímluvu sv. Jakuba učí takové lásce, která miluje
své nepřátele a touto láskou přetváří nás a ostatní k větší podobě Ježíši
Kristu.
Ježíš, kvůli jeho povaze, říkal Jakubovi „syn hromu“. Ale samotné
jméno Jakub pochází z hebrejštiny a znamená „Ať Bůh chrání“.
Takže na přímluvu sv. Jakuba ať Bůh chrání Vás, Vaše rodiny a
celou farnost. A jako patron poutníků ať nás vede, chrání na naší pouti do
domu, do naší vlasti – Božího Království.
Přeji Vám hodně krásných zážitků během letošní pouti a z celého
srdce žehnám +++

+ O. Řehoř
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NEJBLIŽŠÍ UDÁLOSTI
Svatojakubská pouť
Pouť – putování věřících na svatá místa, k významným svatyním, u
příležitosti výročních svátků apod. Putování je spojeno s motivem
náboženské očisty, návratu k Bohu, provází je modlitby.
Poutník „homo viator“ je symbolem člověka, který putuje po této zemi,
přechodném bydlišti všeho lidstva, k věčnému cíli, k novému domovu a
pravému životu. Svou cestou vyjadřuje pokoru, naději a víru. Sám Kristus
se definuje jako „cesta, pravda a život“. Záleží tedy na tom kam, odkud,
kudy a jak putujeme.
A na co se můžeme těšit?
Pátek 25. 7.
19.00
Sousedské posezení s občerstvením a hudbou v Orlovně
Neděle 27. 7.
7.30
Ranní mše sv. v kostele
10.45
Slavnostní poutní bohoslužba v kostele
Po mši svaté koncert Kamenické dechovky u kostela
Prázdninové přespávání na faře
Od neděle 24. srpna do středy 27. srpna 2014 jsme pro děti přichystali
program na farě v Kamenici. Na děti čekají 4 dny plné her, soutěží a
povídání, postavíme indiánské teepee, zazpíváme si u táboráku…
Spaní je plánováno ve vlastních stanech nebo v případě špatného počasí
v budově fary.
Strava bude zajištěna 5x denně, cena pobytu je 300,- Kč.
Pobyt je pro děti od 6-ti let, pokud se budou chtít zúčastnit i mladší
děti, tak pouze za doprovodu jednoho z rodičů.
Přihlásit se můžete na adrese :
lucaso.jelinek@seznam.cz, nebo osobně Janě Jelínkové.
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Zájezd do Polska
V pátek a sobotu 19. – 20. září se uskuteční plánovaná farní pouť do
Polska. Postupně navštívíme Osvětim, Čenstochovu, Kalwarii
Zebrzydowsku a solné doly ve Veličce.
Osvětim - je asi čtyřtisícové městečko v jižním Polsku. Za druhé světové
války bylo pohlceno rozpínající se německou „Říší“ a v roce 1940 zde
byl v bývalých kasárnách polské armády založen koncentrační (později
spíše vyhlazovací) tábor.
Čenstochová – je hlavním duchovním městem Polska. Zdejší klášter
Jasná Hora založený v roce 1382 je nejslavnější mariánskou svatyní
v zemi. Ukrývá podobiznu Černé Madony Čenstochovské, které jsou
připisovány zázračné schopnosti.
Kalwaria Zebrzydowska – rozlehlý komplex připomínající svatá místa
v Jeruzalémě. Zde v poutním domě Pilgrim budeme nocovat.
Velička – solné doly nedaleko Krakova, kde jsou ze soli vytesány sochy
a reliéfy, z nichž nejznámější je Poslední večeře. Podzemní kaple
v hloubce sto metrů se solnými sochami. K vidění budou také původní
těžební komory včetně zařízení a strojů.
Zájem o pouť byl veliký, přihlásili se poutníci i z jiných farností a
nakonec pojedou 2 autobusy. Nyní máme ještě 10 volných míst, tak
pokud se ještě rozmýšlíte, nebo víte o někom, kdo by rád jel, můžete
se ještě přihlásit.
Po kalkulaci ceny dopravy a ubytování je cena zájezdu 950,-Kč na
osobu. Cena zahrnuje cestu a ubytování se snídaní.
Prosíme přihlášené, aby uhradili platbu do 24. srpna. Zaplatit je
možné každou neděli po mši sv. v sakristii, nebo osobně u Součků.
Biřmování
se uskuteční v našem kostele v neděli 19. října 2014. Čas bude upřesněn
v pravidelných ohláškách.
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI
Průběžná zpráva o hospodaření farnosti k 30. 6. 2014
Prostředky v hotovosti
Prostředky na účtu

12 672,00 Kč
134 091,14 Kč

Příjmy za období od 1. 1. do 30. 6. 2014
Sbírky
Úrok z účtu
Celkem

165 451,00 Kč
50,76 Kč
165 501,76 Kč

Ostatní příjmy
Čistý výdělek z Farního dne

19 752,00 Kč

Výdaje za období od 1. 1. do 30. 6. 2014
Odeslané sbírky:
- na bohoslovce
- na Charitu
- Svatopetrský haléř
Desátek za rok 2013
Desátek I/2014
Dar biskupství – podpora Noci kostelů
Bohoslužebný materiál (hostie, svíce, víno)
Pivní sety (lavice + stoly) 6x
Křovinořez
Energie (plyn, elektrika)
Webhosting domény farnostkamenice.eu
Drobný materiál
Poplatky za vedení účtu
Tisk zpravodaje
Daň z nemovitosti
Celkem
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4 400,00 Kč
7 900,00 Kč
8 500,00 Kč
20 612,00 Kč
16 561,00 Kč
500,00 Kč
6 972,00 Kč
15 609,00 Kč
11 486,00 Kč
66 760,00 Kč
1 452,00 Kč
3 702,00 Kč
723,00 Kč
750,00 Kč
538,00 Kč
166 465,00 Kč

PŘÍSPĚVKY FARNÍKŮ
RUMUNSKÝ BANÁT
Letos v květnu jsme se s přáteli vypravili do Rumunska. Se všemi saky a
paky nás vyzvedl autobus v 18 hodin u školy, někoho s radostným
očekáváním a někoho (mě) se smíšenými pocity.
Noc v autobuse nebyla žádná pecka, nicméně cesta ubíhala svižně a
rozbřesk nás už vítal v Rumunsku. Naší první zastávkou byly císařské
lázně Baile Herkulane. Tam jsme hned s prvními paprsky sluníčka, v šest
ráno, absolvovali koupel v místním léčivém horkém prameni pod širým
nebem, v betonovém bazénku a s rozvodněnou řekou Cernou 3 metry od
nás. Po ranním osvěžení jsme vyrazili na prohlídku města. Před 100 léty
to byly jedny z nejkrásnějších lázní Evropy, dnes toto město zoufale čeká
na výraznou finanční pomoc, která by krásu secesních lázeňských domů
zase pomohla navrátit.
Po pár hodinách v autobuse jsme se přesunuli k Dunaji, kde jsme se
nalodili do člunů a propluli soutěsky Cazanale mari a mici, které
mohutný tok Dunaje svírají do pouhých 170 metrů šířky. Při plavbě jsme
se zastavili v Legionářské jeskyni, kde se hrstka vojáků úspěšně ubránilo
několikanásobné přesile. Dalších několik hodin autobusem nás konečně
přeneslo do místa, které se mělo na pár dní stát naším domovem, do české
vesnice Gerník.
Češi se do Banátu vystěhovali ve dvou vlnách, roku 1823 a 1826.
Přišli sem na pozvání dřevopodnikatele Magyarlyho, který jim za práci
v jeho lesích sliboval osvobození od daní, vojenské služby, roboty a
přidělení vlastní půdy. (Nic z toho co sliboval, později nesplnil.) Co tyto
rodiny čekalo za dřinu, když přišly do hlubokých lesů západního
Rumunka, kde nebylo nic, než co si s sebou přinesli, si nikdo z nás neumí
ani představit. Postupně zde založili několik vesnic, my jsme navštívili
mimo Gerníku ještě Svatou Helenu a Rovensko.
Po tom, co jsme vystoupili na návsi a dali si místní hospůdce české
pivko, tak si pro nás začali jezdit naši domácí. Někdo pro naše kufry
přijel s koníkem a kárkou, někdo se starším autem, ale co mě hned
okouzlilo, bylo to, že všichni mluvili naprosto dokonale česky. Tak
daleko od domova a my bydleli u Mašků, Maštalířů, Nedvědů (ano,
rodina toho fotbalisty), u Karbanů, u Boudů… Vesnice vypadala, jako by
se vrátil čas o 50 let. Já s Lukášem a ještě s dalšími kamarády jsme byli
ubytováni na návsi na statku, kde sice byla stará koupelna, ale na záchod
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jsme chodili přes dvůr, stodolu plnou sena, až na další dvůr, kde byla
kadibudka na hnoji, vedle chlívek s prasetem, ustájené krávy, slepice,
kuřata, králíci… Všechno nepohodlí ale bohatě vyvážila úžasná
pohostinnost a srdečnost našich domácích. Protože Gerník leží v kopcích
více než 2 hodiny od nejbližší vesnice a půl dne od města (navíc po
příšerné silnici), tak jeho obyvatelé musí být téměř ve všem soběstační a
vyžijí s tím, co si sami vypěstují a odchovají. To ovšem neznamená, že
jsme tam byli na dietě. Naopak nám paní vyvářela samé dobroty, někdo
poprvé ochutnal domácí máslo, sýry, měli jsme báječné večeře o několika
chodech, a co nemůžu vynechat tak to, že se tam i dost pije. Kdykoliv
jsme vystrčili hlavu z domu, tak už nám náš domácí Venca nalíval velké
panáky slivovice.
Druhý den ráno jsme vyrazili s místním průvodce panem„ Zelím”
(Josefem Mašekem) na naši první túru do Svaté Heleny, cestou jsme si
lehce zašli k Turecké díře, což je obrovská jeskyně, která posloužila
tureckým vojskům jako základna při nájezdech. Cestou bylo co
obdivovat, na loukách zrovna kvetly růžové a bílé vstavače, pásly se tam
koně a krávy, no byla to krása.
Další den jsme šli k vodním mlýnkům. Tady je třeba říct, že místní
rodiny mlýnky několikrát do roka používají. Přijedou na celý den, v jedné
části dřevěnice ustájí koně a ve druhé melou mouku. My tam došli pěšky,
přes rokli a přebrodivší potoky a povozem za námi přijel „ Zelí” a vlastní
mletí předvedl. Z kukuřičné mouky nám pak na ohni uvařil k obědu
polentu a z vlastních zásob nám přidal výbornou klobásu, špek a škvarky.
Posilněni jsme vyrazili na další cestu, někdo dál do Rovenska, někdo se
toulal po okolí, a další zpět do Gerníku.
Poslední ráno jsme se rozloučili s našimi domácími, dostali jsme od
hospodyně požehnání a vyjeli směrem ČR. Cestou jsme ještě prošli
národní park s krasovými vodopády, kaskádami a jezírky na říčce Beu.
Díky tomu, že je podloží vápencové, tak je voda průzračně čistá a modrá.
Musím přiznat, že moje obavy před zájezdem nebyly vůbec na
místě. Rumunský Banát je opravdu místem, kde najdete téměř netknutou
přírodu. Co mě však oslovilo a dojalo nejvíc, jsou místní lidé. Přesto, že
jsou tak daleko od své vlasti, se stále snaží udržovat naši řeč, zvyky,
posílají děti studovat do Čech, koukají v televizi na české programy, …je
to obdivuhodné. Jsou to lidé, kteří musí denně dřít, aby v tomhle kraji
přežili, a možná i kvůli tomu jsou tak laskaví a vstřícní. Prostě Banát je
místo, kam bych se ráda ještě někdy vrátila.
Jana Jelínková
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KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE
Před několika lety jsem se dozvěděla o Katolické charismatické
konferenci, která se koná začátkem července v Brně. Programy v té době
již proběhlých ročníků mě natolik nadchly, že jsem neodolala a v roce
2012 jsem se poprvé na konferenci přihlásila. A jelikož skutečnost
předčila všechna má očekávání, zúčastňuji se od té doby konference
pravidelně.
Možná, že slovo konference může někoho odrazovat, budit dojem,
že se jedná o něco velmi odborného, vědeckého, nesrozumitelného….
Opak je pravdou. Jde o 4 dny nabité atmosférou, kterou může vytvořit
pouze Bůh a působení Ducha Svatého.
Každý ročník konference má své motto. To letošní bylo: „Pane,
nauč nás modlit se“ (Lk 11,1). Konference je zahajována mší svatou
v katedrále na Petrově, kterou celebruje biskup Vojtěch Cikrle. Další dny
probíhá program na Brněnském výstavišti. Zdá se vám toto místo také
divné pro takovou akci, tak jak se to zdálo mně, než jsem se konference
zúčastnila? Netušila jsem, že se konference zúčastňuje více než 7 tisíc
křesťanů. Pro tento počet bychom asi nenašli sakrální stavbu. Na
výstavišti je tedy zázemí pro všechny aktivity včetně stravování a
odděleného programu pro děti.
Pokud bych měla napsat, která část programu mě nejvíce zaujala,
s radostí a jistotou odpovím – všechny. V tomto zpravodaji není místo
pro výčet celého programu, pro představu uvedu jména některých
přednášejících, která pro vás jistě nejsou neznámá – P. Vojtěch Kodet, P.
Tomáš Holub, P. Aleš Opatrný. Každoročně je na konferenci host ze
zahraničí. Letos to byl P. René-Luc z Francie, který se věnuje především
mládeži a koná misijní činnost po celém světě. Konference nejsou však
pouze přednášky. Jsou to modlitby chval, každý den mše svatá, možnost
přistoupit ke svátosti smíření, přímluvné modlitby….
Všechny ročníky jsem prožila se svou kamarádkou Eliškou, která
dodává: „Dobrý dojem na mě udělala hudební skupina Chapela, která
vznikla za účelem služby na charismatických konferencích. Jejich písně,
které jsou vlastně modlitbami, mi dodnes zní v uších. Největší dilema
obvykle prožívám v den, kdy probíhají paralelní programy na různých
místech Brna a z kvalitní nabídky je těžké si vybrat. Musím konstatovat,
že křesťané nejsou žádní suchaři, zatančí si večer u lidové hudby a
okoštují i vínečko. Také netradiční divadlo temperamentního Víti Marčíka
má vždy dostatek diváků. Za všech okolností je však na výstavišti klidná
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atmosféra, pořádek a dochvilnost je samozřejmostí.
Když mě Hanka poprvé pozvala na konferenci, souhlasila jsem snad
hlavně proto, že jsem pohotově nenašla reálnou výmluvu. Dnes jsem jí
vděčná. Jednoznačnou odpověď
ď na letošní hlavní motto konference jsem
sice nedostala, ale znovu jsem se ujistila, že modlitby mají velký význam a
Bůh je slyší, ať jsou jakékoliv.“
Další ročník katolické charismatické konference bude opět v Brně
na výstavišti ve dnech 8. – 12. 7. 2015. Konference má také své webové
stránky www.konference.cho.cz , kdee se můžete podívat na podrobný
program. Ze všech přednášek je pořizován záznam a lze si objednat
zaslání CD i DVD z předešlých ročníků.
Těším se, že dá-li Bůh, se příští rok v Brně sejdeme.
Hana Krejčová
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FARNOST KAMENICE
Do Kamenice jezdím už od malička, protože tam už roky bydlí babička
s dědou. Snažíme se jezdit pravidelně každých čtrnáct dní. Po příchodu
skvělého faráře Řehořka se do Kamenice těšíme nejen kvůli návštěvě a
pobytu u babičky s dědou, ale i kvůli velmi hezkým bohoslužbám,
kterými nás právě Řehořek provází. Právě i příjemná atmosféra při mši
svaté přispěla k tomu, že můj mladší bráška začal ministrovat. Vedle
pravidelných nedělních bohoslužeb se rádi účastníme společných akcí
pořádaných samotnými farníky. Jednou z nich byl i projekt, o kterém
jsem již věděla z doslechu a který probíhá v rámci celé Evropy. A
najednou byla příležitost se zúčastnit takové věci i u nás v Kamenici.
Akce se nazývala Noc Kostelů.
Vše odstartovalo kratičkou mší svatou. Po ní jsme se mohli podívat
na staré i nynější fotografie kostela i celého městyse. Měli jsme s pomocí
kamenických hasičů přístup i do kostelní věže a mohli jsme vidět
náměstíčko z ptačí perspektivy. Mohli jsme se zúčastnit i přednášek o
historických událostech kostela i obce, které zajímavě popsal pan
Matějíček. Pro děti byly připraveny omalovánky. I když v průběhu začalo
pršet, naši náladu to nijak nezkazilo.
Další příležitostí na společné setkání farníků byl již druhý ročník
Farního dne. I když jsem se tentokrát nemohla zúčastnit, podle vyprávění
dědy a babičky i bratránků se vše vydařilo.
A při příležitosti posledního školního dne proběhla akce zakončení
školy a zahájení prázdnin. Znovu jsme začali v kostele krátkou mší
svatou a poté bylo vyhlášení biblické soutěže a pak se většina přemístila
na faru. Tam již byly připraveny lavičky a zapálen ohníček. A
samozřejmě taky špekáčky a limonády. My děti jsme však neměli moc
času a rovnou jsme pelášili na farskou zahradu hrát fotbal. Nakonec nás
tam bylo tolik, že jsme často nepoznali, kdo s kým hraje. Když už se
trošku setmělo, tak jsme si šli opéct buřtíka a s plnými bříšky pak domů
do hajan.
I díky těmto společným zážitkům se do Kamenice vždy těším a
doufám, že se naše farnost bude rozrůstat. A přestože to stojí nemalé
starosti pořadatelů i Řehořka, doufám, že se budeme setkávat stále častěji
při různých příležitostech.
Pavka Javůrková
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POZVÁNKY
Národní pouť rodin ve Žďáře nad Sázavou
29. – 30. srpna 2014

Program
Pátek 29. 8.
18.00
19.00

mše svatá v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené
Hoře
koncert na nádvoří zámku – hudební skupina Profesionálové

Sobota 30. 8.
9.30

ranní duchovní slovo P. Vojtěcha Kodeta, OCarm.

10.30

pontifikální mše svatá – hlavní celebrant pražský arcibiskup
kardinál Dominik Duka OP

12.00

program na pódiu, zámeckých nádvořích a zahradě (Petr Bende
a Pavel Helán, Divadlo Koráb, Princezna na hrášku, Duo
Lyriko, Magdalena a Štěpán Graffovi, výtvarné dílničky,
lukostřelba, přednášky, adorace s komunitou Emmanuel)

15.30

zakončení poutě, závěrečná modlitba, požehnání

16.00

procesí do poutního kostela na Zelené Hoře
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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
Redakční rada: Hana Krejčová, Zdislava Součková
© obrázky str. 1 a 7: www.catholica.cz
Červenec 2014

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