BYLO A BUDE

BYLO
FINANCOVÁNÍ FARNOSTI

V neděli 12. ledna se na jablonecké faře konala první
informativní schůzka (trvala
asi 1,5 h) věnovaná vzniku
farního fondu k financování
personálních nákladů pro
stávající a předpokládané
budoucí zaměstnance farnosti, které nebudou financovány z biskupství. Biskupství stále platí mzdy duchovních, pastoračních asistentů
a katechetů, nebude ale financovat nové pracovní
úvazky. Na schůzce byly
prezentovány hlavní výnosy
i náklady farnosti, aby farníci
měli přehled, co vše farnost
platí, jaké jsou příjmy a finanční situace. Nedělní sbírky vystačí pokrýt necelou
polovinu stálých nákladů
farnosti a odpovídají přibližně výdajům na energie. Rovnováhu tak zajišťují vedlejší
činnost, zejména pronájem
kostelní věže telefonním
operátorům. Z vedlejší činnosti se ovšem platí daň
z příjmu a odvod do svépomocného fondu na biskupství. Z přebytku je možno
financovat jiné aktivity: opravu zdí, malby kostela, faru
v Osečné atd. Diskutována
byla problematika financování opravy varhan, opravy zdí
a výmalby kostela. Finanční
zajištění se vyvíjí velmi nadějně. Vzhledem k tomu, že
asi deset nedělních sbírek za
rok není určeno pro farnost,
ale pro jiné příjemce
(biskupství, tříkrálová sbírka,
Svatopetrský haléř, atd.) bylo
dohodnuto, že budou předem hlášeny všechny sbírky,
nejen některé. Je předpokládáno, že mzdový fond nebude dělen na jednotlivé pracovníky (jak bylo původně
sděleno), ale tento fond bude
společný pro všechny zaměstnance a bude používán
jednotný variabilní symbol
333. Jen do prosince 2019 se
na fondu shromáždilo cca
7 tis. Kč, což je povzbudivé.
Je předpokládáno, že hospodaření mzdového a dalších
fondů budou prezentovány
každý měsíc, aby farníci znali
stav fondu, jeho plnění
i čerpání a byla možná kontrola, že vybrané peníze jsou
používány jen k stanovenému účelu. Současně byl diskutován záměr, aby farníci
mohli průběžně na požádání

vidět výsledky hospodaření
farnosti. Kromě toho farnost
zveřejňuje hlavní údaje svého hospodaření za uplynulý
rok ve Farním listu. Zazněly
podněty, že před významnými investičními rozhodnutími, které dlouhodobě ovlivní
farnost, má předcházet analýza budoucího stavu a ekonomická posouzení návratnosti investic. Přestože farnost není podnik, je správné
chovat se hospodárně.
P. Oldřich Kolář vyzval
všechny, aby se mu nebáli
říci své jakékoli dotazy či
názory. Za sebe bych jen
podotkl, že není v silách
nikoho, aby splnil všechny
představy svého okolí, jakkoli dobře míněné, a že odpovědnost za farnost nese
v první řadě farář.
Jan Suchánek

i v této – nebo právě v této –
chvíli platí, že farnost není
v první řadě firma, ekonomická jednotka, projekt nebo
podnikatelský záměr. Farnost je rodina. A rodina,
která drží pohromadě, dokáže přestát i doby nedostatku
– i když si nemůže dovolit
přepych a ledasčeho se musí
zbavit. Ale správný otec se
přece nepřestane starat. Rodinu neopustí a podle možností pokračuje i ve velkorysejších záměrech, které tím
víc rodinu posilují nadějí a
provázejí jako viditelné znamení. A to právě díky tomu,
že nejsou přízemní. Jsou
horší věci než nedostatek
peněz. My děti bychom se
mohly přestat hašteřit a zkusit rodině pomoci.
Borek Tichý

ĎÁBEL A PENĚŽENKA

Na lednovém jednání byl
odsouhlasen časový harmonogram přípravy a konání
voleb do farní pastorační
rady. Prosíme vás farníky,
abyste se zapojili a s vážností
napsali z vašeho pohledu
vhodné kandidáty, kteří by
rádi spolupracovali na rozvoji duchovního, ale i přirozeně
lidského života naší farní
rodiny. Uzávěrka pro předávání návrhů kandidátů je
stanovena na 18. února Jména kandidátů budou zveřejněna 1. března. Vlastní volby do farní pastorační rady
proběhnou v neděli 8. března. Své tipy na vhodné kandidáty můžete vhazovat do
krabičky „PŘIPOMÍNKY –
NÁMĚTY“, která je umístěna na stolku vzadu v našem
děkanském kostele, a to do
úterý 18. února. Moc vám,
kterým na tom taky opravdu
záleží, děkuji! S vděčností váš
děkan Oldřich.

Naše názory na současný
stav, vyvolaný zejména tzv.
vracením majetku církvi (ale
i nejednoduchou ekonomickou situací v naší blahobytné
společnosti), se liší. To, že
církev (a vlastně i celá společnost) je v mimořádné
nové situaci, na kterou nikdo
nemá odpověď, je fakt.
Schůzka na faře jen naznačila šíři různých přístupů,
obecně malou míru informovanosti i připravenosti a
možnosti reagovat. Možná je
škoda na moje slova plýtvat
místem ve Farním listu, ale
když jsem na setkání poslouchal někdy značně se míjející
myšlenky, vzpomněl jsem si
na upozornění papeže Františka, že „ďábel vchází přes
peněženku“. I když se někomu může zdát, že otázka
financování farnosti je
zejména odborný problém, a
diví se, „proč se ten druhý
tak nepochopitelně chová?“,
domnívám se, že jde především o zkoušku naší pospolitosti a důvěry. Nejen té lidské, vzájemné, ale zároveň
s Tím, kdo nás má rád. Protože právě díky Němu a
kolem Něho se má naše
farní rodina scházet. Možná
jsme si – zejména v naší
církvi – zvykli žít v určité
setrvačnosti, že to „nějak“
jde (vlastně ani moc nevíme
jak) a také to „nějak“ půjde
dál. Z této pohody nás ekonomická opatření biskupství
důrazně probouzejí. Ale

FARNÍ PASTORAČNÍ RADA

HROMNICE

V neděli 2. února na svátek
Uvedení Páně do chrámu se
budou žehnat svíce, tzv.
hromničky.
SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ

V pondělí 3. února, v den
památky sv. Blažeje, se po

mši svaté v kostele na Horním náměstí v Jablonci bude
udělovat svatoblažejské požehnání proti nemocem krku.
VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Hovory o víře budou tento
měsíc v pondělí 3. února
a biblická hodina v pondělí
17. února. Setkání se konají
na faře od 19 hodin.
VEČERY CHVAL

Srdečně všechny zveme na
Večery chval, které se konají
tento měsíc ve středu
5. února od 19 hodin (po
mši svaté) v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na
Horním náměstí. Přijďte
všichni, kdo chcete chválit
Pána před nejsvětější svátostí
písní (zejména Hosany).
SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve středu 12. února od
16 hodin jste všichni zváni
na setkání seniorů na faře.
Tentokráte bude vypravovat
paní Erika Preisslerová
o pouti do Filipova a taky
o historii poutního místa.
MŠE ZA MANŽELE A RODINY

V pátek 14. února bude od 17
hodin sloužena v rámci Týdne
manželství mše svatá za manžele a rodiny s promluvou
zaměřenou na tento stav.
POPELEČNÍ STŘEDA

Mše svatá na Popeleční středu 26. února bude sloužena
ráno v 7 hodin a večer
v 18 hodin. Při obou se bude
udělovat popelec. Připomínáme na závaznost přísného
postu – půst újmy a od masa.
KŘÍŽOVÉ CESTY

Každý pátek v postní době
se budeme modlit od 16.30
pobožnost křížové cesty
v kostele v Jablonci n. N.
Prosíme, aby se jednotlivé
skupiny zapsaly na faře. Letos bude tato pobožnost
trochu netradiční, neboť
kostel se opravuje a reliéfy
křížové cesty jsou sundány.
Formu pobožnosti necháme
na jednotlivých skupinách.
Zároveň bude také pobožnost křížové cesty každý
čtvrtek od 17.30 v kostele ve
Mšeně.
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LITURGICKÝ CYKLUS A
 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI JE OD 9 HODIN VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ
SVÁTOSTI A PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ.

NEPOTOPITELNÝ TITANIK
Není záměrem tohoto úvodníku zabývat se historií této lodi
a příčinami její katastrofy. Námětem úvodníku je lidská představa či reklamní slogan, že ona loď byla prostě nepotopitelná,
nikdo na její palubě se nemusel (a to z dobrých důvodů) obávat
o svou bezpečnost. V podobné představě mne napadla myšlenka, s jakou samozřejmostí někdy přijímáme vše, co je součástí
našeho života: že (stále) žijeme a dožili jsme se určitého věku,
žijeme v míru, žijeme v prostředí víry ve vztahu s Bohem, prožíváme naše vztahy v rodině i okolí, máme většinou přiměřené
zdraví, bydlení a prostředí, ve kterém žijeme, zaměstnání a finanční zabezpečení, s čím jsme v rámci možností více či méně
spokojení. A hlavně předpokládáme, že to všechno bude přiměřeně pokračovat dále, v ideálním případě se bude zlepšovat,
v krajním případě se nebude moc zhoršovat. Ale rozhodně
předpokládáme, že se nám v brzké budoucnosti nemůže stát
nic špatného.
Zkušenost v okolí nás opakovaně poučuje, že nic v životě
není nebo nemusí být trvalé, že změny, a to i ty nemilé, přicházejí někdy postupně, ale někdy i skokem a nenadále. Žádný
člověk nemá pevně v moci svůj život. Nic na světě netrvá věčně, neexistuje žádný nárok na to, aby se vždy a vše dařilo. Vše
je pomíjivé, jak praví kniha Kazatel. Velká část věcí se nedá
opakovat, vzít zpět, udělat jinak. Lze být jen pozornější ke znamením doby a ke svému okolí. I na palubě Titaniku mohla být
posádka vnímavější a reagovat včas na výjimečnost situace.
Pokud dnes člověk něco neudělá, zpravidla nikdo jiný to za něj
neudělá a později už bude pozdě. Velké i malé věci může každý
z nás konat, pokud vidí jejich potřebnost a přijme výzvu. Jsme
součástí velkého příběhu a můžeme činit věci, které se mohou
zdát malé či nevýznamné.
Za vše dobré je třeba děkovat. Můžeme věřit, že i to špatné
má nějaký smysl a musíme to přijmout. Není určitě jenom naší
zásluhou, pokud se nám všemožně daří a vše funguje, jak má
(člověče, přičiň se, Bůh ti pomůže). Je zjevné, že čas, který je
před námi, nedokážeme sami určit, možná si ho případným
nezdravým životem dokážeme zkrátit, ale ne prodloužit. Nikdo
nám nemůže garantovat, že můžeme počítat s dalšími 60, 40 či
20 roky života, jakkoli to podle průměrných roků dožití může
statisticky vycházet. Čím je člověk starší, tím více ale může vidět, jak jeho život i přes všemožné pády, těžkosti, ztráty a bloudění vytváří ucelený příběh. A Bůh v tom příběhu člověka
vzdělává a vede k sobě.

Jan Suchánek

