Farní zpravodaj
Římskokatolická farnost Jamné u Jihlavy,
u kostela Povýšení sv. Kříže
Velikonoce 2014, č. 6

Ježíš Kristus nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním "otevřel" nebe. Život
blažených spočívá v plném vlastnění plodů vykoupení, které zjednal
Kristus; ten přidružuje ke své nebeské oslavě ty, kteří v něho uvěřili
a zůstali věrni jeho vůli. Nebe je blažené společenství všech, kteří jsou
dokonale přivtěleni ke Kristu.
Velikonoce nejsou svátkem jako ty ostatní: je to
"svátek svátků", "slavnost slavností", stejně jako
eucharistie je svátost svátostí. Svatý Atanáš je nazývá
"velkou nedělí", jako Svatý týden se na východě
nazývá "Velký týden". Tajemství vzkříšení, v němž
Kristus zničil smrt, proniká svou mocnou energií náš
starý čas, dokud mu všechno nebude podřízeno.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých a jasně zazářil lidskému rodu: tvůj
Syn, Ježíš Kristus. On s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.“
(Exulltet)
1.Svátky a bohoslužby
Datum
Ne 13. 4.
Čt 17. 4.
Pá 18. 4.
So 19. 4.
Ne 20. 4.
Po 21. 4.

Svátek, slavnost
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký Pátek
Bílá sobota, velikonoční vigilie
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velik.
Pondělí velikonoční

2. Svátost smíření před Velikonoci
čtvrtek 10. dubna v 16:00 (přede mší)

Bohoslužba
7:45
16:00
16:00
17:00
7:45
8:30

3. Tříkrálová sbírka
V sobotu 4. ledna 2014 proběhla v obci Jamné již tradiční Tříkrálová
sbírka pořádaná Charitou České republiky. Děti vytvořili 3 skupinky
a navštívily téměř všechny domácnosti v Jamném. Celkem se vybralo
17.177,- Kč, což je o 2.857,- Kč více než minulý rok. Výtěžek sbírky jsem
předala zástupcům Oblastní charity Jihlava a bude použit na provoz
charitních pečovatelských služeb v našem regionu (domy s pečovatelskou
službou, mateřské centrum, domovinka, domácí hospicová péče atd.).
Chtěla bych poděkovat všem, kteří koledníkům otevřeli dveře, vlídně
je přijali a přispěli do jejich pokladniček. Děkuji i samotným koledníkům
za to, že nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
V příštím roce bychom rádi vytvořili alespoň 1 skupinku koledníků
také v Rybném, aby tato sbírka mohla probíhat i tam.
P. Formáčková

4. Biřmování
Od začátku října 2013 se schází malá skupinka mládežníku z naší farnosti
v Kamenici, abychom se připravili na svátost biřmování. V naší cestě nám
pomáhá otec Řehoř, který má s námi trpělivost a pozorně se připravuje
na každé naše setkání. Scházíme se každých čtrnáct dnů, střídavě na faře
a v kostele při Chválách, které doprovází kamenická schola Pazdeři. Tato
setkání jsou přístupná široké veřejnosti. Každý může přijít a modlit se jak
za nás, tak za své děti, kamarády, příbuzné… Z počátku chvály měly
probíhat v kapli sv. Anny, ale díky našemu rozsáhlému počtu se tam už
nevyjdeme a jsou v kostele sv. Jakuba. Minule nás navštívil Otec Artur,
který nám přiblížil Boží milosrdenství. Přijeďte se za námi podívat a při té
příležitosti se můžete modlit s námi se všemi. Zároveň Vás prosíme
o modlitby k vytrvání naší cesty ke křesťanské dospělosti.
P. Nováková

5. Modlitby matek
Na začátku roku 2013 vznikla v naší farnosti skupinka 8 maminek, které se
pravidelně jednou za týden schází ke společné modlitbě. Řádně jsme se
zaregistrovaly a staly jsme se tak součástí celosvětového hnutí Modlitby
matek.
Toto hnutí bylo založeno v Anglii sestrou Veronicou Williams, která
společně se svojí švagrovou cítila potřebu intenzivněji se modlit za své
děti. Na začátku byly jen dvě maminky. Postupně se k nim přidávaly další,
až se tato myšlenka - bez jakékoliv reklamy a propagace, pouze působením

Ducha svatého - rozšířila během 15 let do 107 zemí světa.
Ve dnech 11.- 13. října 2013 proběhla v Brně celorepubliková
konference, kde se sešlo 450 žen ze všech koutů naší vlasti, včetně
3 maminek z naší farnosti. Tohoto setkání se
osobně zúčastnila i zakladatelka hnutí MM sestra Veronica, která mluvila o důležitosti
důvěry a odevzdání se. Svými slovy také
povzbuzovala všechny přítomné k vytrvalosti v
modlitbě. Při mši svaté pak otec Šebestián duchovní vůdce MM - připomněl Ježíšova slova,
která platí pro každého z nás: ,,Žízníš, tak pojď
ke mně. Nejen, že ti dám pocítit, že tě miluji, ale
sám se staneš tím, kdo dává. Nejen ty, ale i tvé okolí bude mít užitek."
Proto v našem malém společenství rádi uvítáme každou maminku,
která touží děkovat za dar mateřství a chce svěřit své děti a své blízké
do bezpečné a milující péče našeho Pána.
Scházíme se každé pondělí v 17:30 na faře.
P. Formáčková

6. Diecézní setkání mládeže
Diecézní setkání mládeže brněnské diecéze s biskupem Vojtěchem
Cikrlem proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v sobotu 12. dubna
2014 od 8:30 do 16:00.
Tradičního setkání mládeže, které v brněnské diecézi probíhá vždy
v sobotu před Květnou nedělí, se v posledních několika letech zúčastňují
více než dva tisíce mladých lidí ve věku od 11 let. Letošní setkání se
ponese v duchu biblického verše z Matoušova evangelia: „Blahoslavení
chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské" (Mt 5, 3)
Diecézní centrum mládeže připravilo do katedrály sv. Petra a Pavla
pestrý program, v němž krátce po zahájení povzbudí přítomné biskup
Vojtěch Cikrle tématickou katechezí. Poté bude následovat program
ve skupinkách (např. manželství, partnerství, komunikace, psychologie,
drogy a závislosti, hledání místa ve společnosti a angažovanost mladých
lidí v politice, média, hudba, otázky víry, problémy církve, atd.)
Podrobnosti k dopoledním skupinkám budou aktualizovány
na www.brno.signaly.cz. Setkání zakončí pontifikální bohoslužba cca
ve 14.45 hodin.
Z našeho děkanátu bude vypraven autobus; přesná trasa je uvedena
na jittro.signaly.cz.

7. Rozbor hospodaření farnosti, za rok 2013
Počáteční stav účtu k 1. 1. 2013
Konečný stav účtu k 31. 12. 2013

150 242,189 970,-

Příjmy
kostelní sbírky
nájem z honitby
úrok z účtu
dar od Obecního úřadu Jamné

196 755,144 301,1 906,548,50 000,-

Výdaje z účtu

126 572,-

elektrická energie
režie

dary,
charitativní výdaje

kostel
fara
příručky
poplatek z účtu
telefon
desátek
misie
svatopetrský haléř
přísp. sousoší
charita

45 361,58 206,999,156,1 998,15 252,2 500,1 100,500,500,-

Výdaje v hotovosti
vodné
popelnice
svíčky, mešní víno, hostie, literatura
žárovky, koberce, klíče
čistící prostředky, florex, dekorace
občerstvení Boží tělo, hudba, setkání mládeže, mikuláš,
pomlázka
rok 2012
Příjmy celkem
Výdaje z účtu
Výdaje v hotovosti
Výdaje celkem

148 279,108 540,20 233,128 773,-

rok 2013
Příjmy celkem
Výdaje z účtu
Výdaje v hotovosti
Výdaje celkem

103 567,3 153,-

19 852,-

30 455,1 942,500,10 006,12 767,982,4 258,-

196 755,126 572,30 455,157 027,-

Akce „varhany, topení“
V roce 2013 byly největší výdaje na:
 opravu varhan, která činila 98 000,- Kč;
 nové topení v kostele za 41 000,- Kč.
Celkem tedy za 139 000,- Kč.
Pro tyto účely byly během roku vybrány peníze – např. dary od lidí, sbírky
o prvních nedělích v měsíci, dar od Obce Rybné 10 000,- Kč, výtěžek
z koncertu 18 400,- Kč, atd. Celkem se získalo 153 000,- Kč.
Zbylých 14 tisíc bude použito na opravu venkovního soklu kostela. Na tuto
opravu také budou použity peníze, které budou vybrány na sbírkách vždy
1. neděli v měsíci.
Za veškeré dary, příspěvky, sbírky děkujeme.
M. Fromáčková

8. Co nás čeká
- ve farnosti Jamné připadá adorační den na 15. dubna;
- ve všech diecézích České republiky bude probíhat
od 6. do 13. dubna 2014 Týden modliteb za mládež;
- dne 27. dubna 2014 bude v Římě Svatý otec František za přítomnosti
papeže Benedikta svatořečit své předchůdce na Petrově stolci,
blahoslavené papeže Jana Pavla II. a Jana XXIII.;
- 10. května 2014 proběhne Ministrantský den
Představení a bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci srdečně zvou všechny ministranty na Ministrantský den.
Letošní rok je určen pro ministranty z brněnské diecéze.
o kde: v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci;
o kdy: v sobotu 10. května 2014 od 8 do 16 hodin;
o určeno pro ministranty od 6 let; pro kluky starší nad 15 let je
připraven speciální program;
o z jihlavského děkanátu bude vypraven autobus.

- pouť v naší farnosti na Nalezení sv. Kříže bude dle určení Obce
Jamné letos až 11. května; mše sv. bude v 7:45;
- v tomto školním roce bude poslední dětská mše v neděli 1. června;
- je možné se přihlásit na tábory, které budou probíhat o letních
prázdninách. Tábory organizuje farnost Zhoř.
1. termín pro starší (3. – 8. třída): 14. – 20. července v Heralticích;
2. termín pro mladší (předškoláci – 5. třída): 29. 7. – 2. 8.
ve Zhoři; tento tábor proběhne jako tzv. příměstský tábor (děti
budou večer odcházet domů, ráno se vždy opět sejdou
a poslední noc se přespí na faře.
- Svatý otec vyhlásil rok 2015 rokem zasvěceného života;
9. Rok rodiny
Rok 2014 prožíváme jako rok 20. výročí Mezinárodního roku rodiny
vyhlášeného OSN.
Papež František svolal na podzim tohoto roku mimořádnou synodu
o rodině na téma „Rodina jako pastorační výzva v kontextu evangelizace“.
Přípravný dokument, jehož součástí byl i dotazník, má umožnit
místním církvím, aby se aktivně podílely na přípravě této synody. Synoda
proběhne ve dvou částech. První, mimořádné zasedání, které se uskuteční
5.-9. října 2014, si klade za cíl shromáždit informace
a svědectví o současné situaci rodin ve světě, aby jim
mohlo být věrohodně hlásáno evangelium. Druhé, řádné
zasedání, je naplánované na rok 2015 a má stanovit
pracovní směrnice pro pastoraci rodin.
Katolická církev plánuje řadu akcí, které mají podpořit chápání významu
rodiny nejen z pohledu církve. Nepřehlédnutelnou událostí se v tomto
směru stane Národní pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 30. srpna
2014 ve Žďáře nad Sázavou, v areálu bývalého cisterciáckého kláštera.
Ta letošní pouť bude nejenom „diecézní“ ale také národní. Program začne
již v pátek večer mší svatou na Zelené hoře s večerním koncertem
a Nikodémovou nocí. Hlavní program začne na 1. nádvoří kláštera
(zámku) v sobotu ráno v 9:00 hod. Mše svatá bude na hlavním pódiu
v 10:30. Pak už bude pestrý program až do pozdního odpoledne.

Dopis papeže Františka všem rodinám
Drahé rodiny,
stojím na prahu vašeho domova, abych s vámi hovořil o jednom setkání,
které se, jak známo, bude konat letos v říjnu ve Vatikánu. Jde
o mimořádné valné zasedání biskupské synody svolané proto, aby se
prodiskutovalo téma „Pastorační výzvy pro rodinu v rámci evangelizace“.
Právě dnes je církev povolaná hlásat evangelium tím, že čelí i novým
pastoračním potřebám, které se týkají rodiny. Do tohoto významného
setkání je zapojen celý Boží lid, biskupové, kněží, zasvěcené osoby
a věřící laici z místních církví na celém světě. Všichni se na jeho přípravě
aktivně podílejí konkrétními připomínkami a nepostradatelným přínosem
modliteb. Více než kdy jindy je podpora modlitby nezbytná a důležitá
zejména z vaší strany, drahé rodiny. Toto synodní zasedání se totiž bude
zvlášť věnovat vám, vašemu povolání a poslání v církvi a společnosti,
problémům manželství, života rodiny, výchovy dětí a roli rodin v poslání
církve. Takže vás prosím, abyste intenzivně prosili Ducha Svatého, aby dal
světlo synodním otcům a aby je vedl v jejich náročném úkolu. Jak víte,
po tomto mimořádném synodním zasedání bude po roce následovat řádné
zasedání, které je pokračováním v tématu rodiny. V této souvislosti
se ve Filadelfii v září 2015 uskuteční i Světové setkání rodin. Modleme se
tedy všichni společně, aby těmito událostmi církev vykonala opravdovou
cestu rozlišování a osvojila si odpovídající pastorační prostředky,
aby rodinám pomohla čelit současným výzvám ve světle a síle,
vycházejících z evangelia.
Tento dopis vám píšu v den, kdy se slaví svátek Uvedení Páně
do chrámu. Evangelista Lukáš vypráví, že Panna Maria a svatý Josef
v souladu s Mojžíšovým zákonem přinesli do chrámu dítě, aby je obětovali
Hospodinu, a že dva staří lidé, Simeon a Anna, pohnuti Duchem Svatým,
jim šli vstříc a poznali v Ježíši Mesiáše (Lk 2,22-38). Simeon ho vzal
do náručí a děkoval Bohu, protože konečně „uviděl“ spásu; Anna přes
pokročilý věk najde novou sílu a začne všem vyprávět o dítěti. Je to
nádherný obraz: mladí rodiče a dvě staré osoby se setkají díky Ježíši. Ježíš
opravdu umožňuje setkání a sjednocení generací! On je nevyčerpatelný
pramen takové lásky, která překonává každou uzavřenost, osamělost
a zármutek. Na vaší rodinné cestě sdílíte mnoho krásných okamžiků: jídlo,
odpočinek, domácí práce, zábavu, modlitbu, cestování a poutě, skutky
solidarity… Ovšem, chybí-li láska, chybí radost. A tu pravou lásku nám

dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, které nám poskytuje světlo na naší cestě;
dává nám chléb života, který je nám oporou při každodenní námaze
na naší cestě.
Drahé rodiny, vaše modlitba za biskupskou synodu bude vzácným
pokladem, který obohatí církev. Děkuji vám a prosím vás i o modlitby
za mne, abych mohl sloužit Božímu lidu v pravdě a lásce. Ať vás všechny
stále provází ochrana blahoslavené Panny Marie a svatého Josefa
a pomáhá vám, abyste kráčeli sjednoceni v lásce a vzájemné službě.
Ze srdce prosím o Boží požehnání pro každou rodinu.
Ve Vatikánu 2. února 2014
FRANTIŠEK

Přejeme požehnané Velikonoce!
E+P Vackovi, farnost-jamne@seznam.cz

