Farní zpravodaj
Římskokatolická farnost Jamné u Jihlavy,
u kostela Povýšení sv. Kříže
Advent, Vánoce 2015, č. 9
„…aby nás zachránil.“
Nastává čas vánoční a křesťanští kazatelé jsou na chvíli vřele vítáni v médiích,
aby lamentovali nad komerčním chápáním svátků, do uší uštvaných
hospodyněk tichým hlasem velebili "pokoj v duši" a doporučovali "čas na
rozjímání". Málokdy se však dozvíme, o čem vlastně by člověk měl o
Vánocích rozjímat.
Už za několik chvil usedneme k štědrovečernímu stolu. A tou štědrostí na
stole si budeme připomínat štědrost Boha vůči nám lidem. Budeme si
připomínat ten největší a nejštědřejší dar, jaký kdy Bůh dal. Budeme si
připomínat narození Božího Syna, Ježíše Krista. Vírou se budeme držet
zaslíbení, že Ježíš Kristus, Boží Syn, přišel, aby nás zachránil pro věčnost s
Ním. A my Mu za to chceme děkovat, chceme Ho oslavit. A chceme se z toho
radovat. A nejen o Vánocích…
Radostné prožití svátku Kristova Narození a požehnané dny nového roku
2016.
P.Z.V., farář
Začátky bohoslužeb o Vánocích 2015
Datum

Den

24. 12.

Štědrý den

25. 12.

Slavnost Narození Páně

8:00

26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

8:00

27. 12.

Svátek Svaté Rodiny

8:00

31. 12.

Zakončení občanského roku 2015

8:00

1. 1.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok

8:00

2. 1.

1. sobota v měsíci

8:30

3. 1.

2. neděle po Narození Páně

8:00

6. 1.

Slavnost Zjevení Páně

16:15

7. 1.

1. čtvrtek v měsíci

16:15

8. 1.

Pátek po Zjevení Páně

16:15

Svátek Křtu Páně

8:00

10. 1.

Hodina
14:30

1. etapa rekonstrukce fary v Jamném (2015)
Rozpočet
551 736,- Kč
Vícepráce
46 330,- Kč
Komíny (materiál) 11 714,- Kč
------------------------------------------Celkem
609 780,- Kč
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Farnost zaplatí celkem
240 780,- Kč
Jiné příjmy (biskupství, obec, ministerstvo) 369 000,- Kč
2. etapa rekonstrukce fary v Jamném (2016)
V současné době připravujeme 2. etapu rekonstrukce fary. Pracujeme
na projektu a v nejbližší době zažádáme o vydání závazného stanoviska
(Památkový ústav) a o vydání stavebního povolení. Poté zažádáme o dotace.
Projekt zahrnuje tyto hlavní položky:
vnější odvlhčení zdiva, výměna
oken, nové podlahy, výměna dveří,
zavedení plynu, elektroinstalace,
vodoinstalace,
drobné
stavební
úpravy, schodiště, koupelna + WC
pro veřejnost a soukromý byt kněze,
místnost pro setkávání a komunikaci
atd.

Sbírky 2015 (velké, kolem 15. v měsíci, leden - listopad)
Od ledna do listopadu tohoto roku byly vybrány níže uvedené částky
při velkých sbírkách – kolem 15. v měsíci.
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Farní „blešák“
Po Vánocích se bude pokračovat v opravách na faře. Proto je
nutné faru vyklidit. Důležité a potřebné věci, které se vrátí
zpátky do fary (např. stoly, židle, nádobí, postel, ornáty, sošky,
…), se přechodně uklidí do volné místnosti mimo faru.
Ale! Na faře je dalších nespočet věcí, které jsou nabídnuty
k rozebrání.
Cena: za odvoz, případně symbolická cena.
Fara je zavalena věcmi, které nemáme to srdce
vyhodit. A tak je posíláme dál.
V nabídce jsou např.
- gauče, některé i rozkládací
- skříně, dvoudvéřové, třídvéřové, kuchyňská linka
- vana, obrazy
- povlečení, deky, peřiny
- knížky, psací stůl, staré věci
- svícínky, různé drobnosti
- stojany na květiny,… a mnoho dalšího!!!
Od ledna si můžete začít vše odvážet. Přesný datum a čas
bude ještě vyhlášen – samozřejmě uveden na www a na vývěsce.

Co nás čeká a další informace:
a) Mikuláš
- ve čtvrtek 3. prosince po mši svaté nás přijde navštívit sv. Mikuláš
b) Adventní duchovní obnova
- sobota 5. prosince
- 8:00 – 8:30 adorace
- 8:30 mše sv., 1. přednáška
- 9:30 občerstvení na faře (káva, čaj,…)
- 10:00 2. přednáška, duchovní rozprava účastníků, dotazy
- 11:00 společná rozjímavá modlitba růžence v kostele
- 11:45 oběd
c) Tvoření s dětmi
- neděle 6. prosince, v 14:00, na faře
- vyrábění (např. ozdob na Vánoce) + hry pro děti, …
d) Zpovídání v adventní době
- ve všední dny přede mší svatou; farníci budou průběžně
informováni; nenechávat svátost smíření na poslední chvíli.
- svátost smíření je stále na faře.
e) „Ježíškův narozeninový koncert“
- neděle 27. prosince, v 16:00,
v kostele
- vánoční koncert + vánoční příběh
f) ostatní
- nácvik zpěvu koled ve všední dny
po mši svaté.
- více info na www.farnost-jamne.cz
Pro zasmání:
Jednou se ptali papeže, proč v kněžském stavu nemohou být také ženy. Odpověděl:
"Protože by tak zaniklo zpovědní tajemství."
Jde jeptiška do nebe a svatý Petr se jí ptá: "A ty jsi kdo?" "Já jsem nevěsta Páně."
"To jsem nevěděl, že se šéf bude ženit."
Baví se dvě duše v ráji: "Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?" "Byl to
hlas mé ženy." "A co říkala?" "Když mě na chvíli pustíš k volantu, budeš úplný
anděl."

