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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Milí přátelé,
za malou chvíli budou prázdniny a
mnozí lidé vyrazí na dovolenou anebo
na cesty. Kdo z nás už nejel po dálnici
delší trasu. Na každé dálnici vás čas od
času upozorní zvláštní poutač, že za
chvilku přijde odpočívadlo. Většina
řidičů sem ráda zajede, vždyť zde smíte
nejen zastavit a protáhnout se, ale také
se trochu osvěžit a najíst. Odpočívadla,
to jsou takové malé oázy a místa klidu
pro unavené poutníky. Je to jediná
možnost, jak na chvilku uniknout ze
zběsilého silničního provozu.
My křesťané pak máme plnit
funkci těch odpočívadel, oáz klidu a
míru. Dovolit lidem, co se bláznivě
ženou v proudu jen dopředu, aby vyjeli,
zastavili se, zamysleli se nad smyslem
bytí, života, ucítili, že jsme nositelé
pokoje, radosti. My křesťané máme
silou Ducha sv. ozdravovat svět.
Přeji všem krásný prázdninový čas.
P. Wiesław Kalemba
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HLEDÁ SE KOSTELNÍK
Milí bratři i milé sestry v Kristu!
Už v minulém Farním zpravodaji jsem se na vás obrátila
s prosbou o pomoc a dnes to činím opět. Moje dcera Lída
Šlesingrová se brzy odstěhuje ze Žamberka. Narodilo se jí třetí
dítě, dcera Zora. Je to naše deváté vnouče a děkujeme Bohu za
ně za všechny.
Moje síly ubývají a zdravotní problémy přibývají, proto
prosím, zda by někdo z vás mohl pomoci se službou kostelnice při mši sv. ve všední dny –
tedy v úterý večer, ve čtvrtek ráno a v pátek večer. Mohli bychom si tyto služby i rozdělit.
Já mám na starost ještě službu kostelnice v zámecké kapli a návštěvy nemocných
v domácnostech a v Albertinu. Tyto dvě služby, pokud mi to zdravotní stav dovolí, bych si
zatím ráda ponechala.
Moc vás tedy prosím o pomoc, aby mše sv. v našem kostele zůstaly i nadále po této
stránce zajištěny.
Děkuji a přeji Boží pomoc a ochranu nám všem!
Zdislava Králová

1.SVATÉ PŘIJÍMANÍ VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ
1.svaté přijímaní dětí z Papežského misijního
díla dětí proběhlo na slavnost Nejsvětější trojice
27. května 2018 v kostele Proměnění Páně ve
Slatině nad Zdobnicí. Slavnosti se zúčastnilo šest
dětí: Kristýnka Jägerová, Natálka Hynková
s maminkou Petrou, Markétka a Lucinka
Vyhnálkovi, Nelinka Adamcová s maminkou
Ladou a Kristýnka Bednářová. Mši zahájil
p. Wiesław Kalemba a národní ředitel PMD jáhen
Leoš Halbrštát slavnostním požehnáním.
Malé slečny v bílých šatičkách a jejich dvě
maminky, mimochodem moc jim to slušelo, byly ozdobou celého programu. Děti byly
skvěle připravené. Velké díky patří katechetce a diecézní ředitelce PMD v
královéhradecké diecézi Bronislavě Halbrštátové a páteru W. Kałembovi, kteří se jim
pečlivě věnovali za podpory rodičů nejen při hodinách náboženství, ale i při setkáních na
naší faře, kde je příjemné zázemí pro práci s dětmi.
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Hudební doprovod nám skvěle zajistili dívky z misijního klubka z Letohradu: Monika
Vychytilová, Marťa Šťovíčková, Karolína Moravcová, to vše ve spolupráci Radky
Řehákové a Ondry Jägera. Byla to krásná a dojemná slavnost, pečlivě připravená. Díky
Broně a dětem jsme si to užili i my ostatní.
Při obětním průvodu si děti donesly symbolická papírová srdce. Od pana faráře
dostaly svíce, na kterých bylo napsáno jméno každé dívky. I Broňa obdarovala děti
vlastnoručně ozdobenou svící a dalšími dárky pro připomínku této radostné události. Jako
sladkou tečku Broňa předala dětem a panu farářovi marcipánový dort upečený a ozdobený
pro 1.svaté přijímání, za který moc děkujeme Hance Hanykové. Chutnal určitě tak dobře,
jak vypadal.

Všem, kteří jste přijeli prožít s dětmi jejich velký den, patří poděkování i za podporu
a také za starost s přípravami: Jaroslav Jedlinský, Anetka Holubářová, Alice Bednářová,
Jana Vyhnálková, Petra Hynková, Jana Jägerová a Lada Adamcová. Kéž by bylo
takových setkání co nejvíc! Ještě jednou díky!
Jitka Macháčková
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NECHTE DĚTI PŘICHÁZET KE MNĚ… MK 10,14
...aneb Poprvé u Ježíšova stolu
Dne 3.6.2018, na slavnost Těla a krve Páně, přistoupili k 1. svatému přijímání čtyři
děti z Písečné: Anička Salášková, Aleš Lipenský, Matěj Maixner a Matouš Lipenský.

Tento den byl významný nejen pro tyto děti a jejich rodiny, ale také pro celou naši
farnost.
Děkujeme panu faráři Wiesławovi a naší katechetce Marušce za přípravu a dovedení
našich dětí ke stolu Páně.
Všem rodičům patří dík za to, že udělali to nejdůležitější, že umožnili svým dětem
vykročit na pouť do Božího království…
A prosíme ať tento den je pro Aničku, Aleše, Matěje a Matouše začátkem nového,
krásného života s Kristem a v Kristu.
Za rodiče dětí Bohumila Lipenská
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VAJEČINA
Dnes, v den slavnosti seslání Ducha svatého,
se my, farníci ze žamberecké farnosti, postupně
scházíme zde, u Brůnů v Líšnici, abychom tuto
slavnost náležitě oslavili.
Na stole s připravenými chleby se postupně
objevují buchty a vajíčka, které si každý přinesl
s sebou. Již je slyšet krájení cibulí a slaniny.
Chlapi rozdělávají oheň a na mřížku dávají veliký
hrnec (který byl přivezen na kole). Za chvíli se z hrnce valí celá oblaka páry a líšnický
dvůr je zaplněn vůní smažené cibulky. Poté se k cibuli přidává slanina a následně vejce.
Hotová vaječina se dává na stůl a už si na ni pochutnáváme.
Během toho se lidé různě shlukují do skupinek a baví se spolu. Děti poletují sem a
tam, hrají fotbal, nebo se nechávají svést na oslíkovi Kleofášovi. Počasí nám přeje, není
sice nejtepleji, ale sluníčko pěkně svítí. Když se již schyluje k večeru a prodlužují se
stíny, farníci se přesouvají na prosluněná místa, aby jim nebyla zima. Poté se lidé začínají
rozcházet do svých domovů.
Na závěr se zmiňuji, že vaječinu můžeme chápat jako symbol jednoty. Všichni jíme
jeden pokrm – všichni máme stejného Boha, který nás sytí, stejného Ducha. Tento symbol
v nás má zvýšit vědomí této skutečnosti.
Markéta Brůnová
ČEŠTÍ SVATÍ – SVATÝ CYRIL A METODĚJ
V následujících několika číslech farního zpravodaje najdete vždy jeden článek
věnovaný některému z českých svatých. V tomto čísle se zaměříme na dvojici svatých
Cyrila a Metoděje. V příštím čísle se můžete těšit na svatého Václava. U článku budou
v příštím čísle také dvě až tři otázky na Cyrila a Metoděje z tohoto čísla na zopakování.
Svátek: 5. července

misionáři

Bratři Cyril (vlastním jménem Konstantin) a Metoděj se narodili na začátku 9. století
v Soluni v Řecku. V mládí získali nejlepší vzdělání. Konstantin v Římě vstoupil do
kláštera, přijal jméno Cyril a stal se knězem. Brzy na to dostal velký úkol. Kníže Rostislav
požádal císaře Michala III., aby na Moravu vyslal kněze, který by mu pomohl rozšířit
křesťanství v zemi. A tak odešel Cyril vykonávat misionářskou práci na Moravu a
doprovázel ho také jeho bratr Metoděj. Bratři uměli slovanskou řeč a Cyril sestavil
slovanskou abecedu, která byla základem slovanského písemnictví (hlaholice). Svatý
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Cyril přeložil Bibli do slovanského jazyka.
Písmo svaté bylo tenkrát totiž napsáno jen
hebrejsky, řecky a latinsky. Na Velkou
Moravu dorazili bratři na jaře roku 863
(Konstantin
pravděpodobně
v hodnosti
presbytera/kněze
a
Metoděj
patrně
jako jáhen). Byzantská misie dosáhla úspěchu
zejména zásluhou podpory ze strany
Rostislava, ale i díky organizačním
schopnostem obou bratří a jejich autoritě
(zejm. Konstantinově). Klíčovou roli hrálo
také zavedení nové, slovanské liturgie a
užití staroslověnštiny při kázání a výuce, kvůli
čemuž bratři podnikli cestu k papeži do Říma,
aby si vyžádali svolení kázat a sloužit mše
v tomto jazyce. Papež Hadrián II. jejich přání
vyhověl a zároveň Metoděje vysvětil na kněze
a posléze ho jmenoval arcibiskupem pro území
Velké Moravy.
Cyril však zanedlouho onemocněl a ve věku 43 let, roku 869, zemřel. Metoděj dál
šířil křesťanskou víru ve slovanských zemích. Zemřel roku 885 ve svých sedmdesáti
letech.
Znázorňování: Svatí Cyril a Metoděj jsou zobrazováni většinou společně, Cyril jako
řeholník a Metoděj jako biskup. Sv. Cyril drží často v rukou Bibli. Metodějovým znakem
je berla v podobě T nebo ukončená dvojitým křížem.
*Papež Jan Pavel II. je 31. 12. 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy.
Lukáš Sourada,
převzato z internetu a z brožurky Čeští svatí od Česlavy Talafantové
NÁBOŽENSTVÍ VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ A MLADŠÍCH DĚTÍ V ŽAMBERKU
Blíží se konec školního roku a nás čekají poslední hodiny náboženství, na kterých
dostanou děti vysvědčení. Na Základní škole ve Slatině nad Zdobnicí navštěvovalo
v tomto školním roce výuku římskokatolického náboženství celkem 21 dětí. Nejmladší
ještě chodí do Mateřské školy ve Slatině a nejstarší je ze 7. třídy. Výuka, kdy katecheta
nemůže mít jednotlivé třídy zvlášť, je opravdu náročná. Ale s dětmi jsme si dobře
rozuměli a podařilo se nám vytvořit hezké společenství, kde se navzájem respektujeme,
pomáháme si a sdílíme všechny radosti i starosti, které děti v tomto věku prožívají.
Farní zpravodaj - Žamberk
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V Žamberku na faře probíhala výuka mladších dětí ve čtvrtek a navštěvovalo ji 9 dětí.
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Děkuji rodičům ve Slatině i v Žamberku za spolupráci a hlavně za zájem, který
věnovali dětem, ptali se jich na probranou látku a s dětmi doma o ní hovořili. Náboženství
nejsou jen hodiny výuky, ale celoživotní napojení na Boha. On se o nás stará 24 hodin
denně a my s Ním máme prožívat každou hodinu, minutu…každý den!
Přeji dětem krásné prázdniny, plné dobrodružství a stálou Boží ochranu!
Bronislava Halbrštátová, katechetka
VZPOMÍNKA MINISTRANTA
Někdy kolem roku 1953 měli ministranti mimo
jiné následující úkoly. Tehdy většina pohřebních
obřadů pokračovala ze žamberského kostela sv.
Václava průvodem po silnici č. 11 na místní hřbitov.
Skladbu zúčastněných osob nebudu podrobně
popisovat, délka často činila mnoho desítek metrů.
První kráčel ministrant s křížkem, s odstupem skupina
lidiček, pak kapela, která udávala houpavý pomalý
krok, dále kněz a pak kočár s rakví. Hudba zahrála
skladbu a pak měla několik minut pauzu. A tak se
stalo, že za zatáčkou před benzínkou se ministrant s
křížkem otočil a průvod za ním nebyl,
to bylo leknutí (v tu chvíli hudba nehrála, klukovi byla
asi zima), tak získal náskok před průvodem. A za chvilku se průvod objevil. Po skončení
obřadu jsme my kluci za "odměnu" bez souhlasu některých osob uložili křížek do volného
prostoru kočáru, kam jsme se vešli také, pan Habr práskl bičem a už jsme uháněli ke
kostelu, kde jsme vyskočili.
Zdeněk Bureš st.
PŘÍBĚH NA LÉTO
Jednou odpoledne dovolila maminka dětem, aby se šly ven proběhnout. Nebude to
však jenom tak. Každý z nich se musí snažit prožít nějakou radost. A až se vrátí, tak si o
tom vzájemně povyprávějí a ten, kdo prožil opravdovou radost, dostane pohlazení jako
první.
Děti proto vyrazily ven, každý šel sám. Za hodinu se vrátily a maminka se už
nemohla dočkat, zda děti opravdu něco radostného prožily.
Začal Jirka: "Já jsem se šel podívat na kopec a najednou proti mně utíkali nějací
kluci. Jeden z nich však zakopl, spadl na zem a jel dolů po břiše. To bylo moc veselé. A
jak potom vypadal... no nasmáli jsme se."
Farní zpravodaj - Žamberk
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Pokračovala Jitka: "Já jsem zas šla kolem jednoho domu a viděla jsem jedno
děvčátko, jak táhlo do schodů malý vozík s nákupem. Pořád mu to ale nešlo. Začalo s ním
lomcovat, až mu taška vyklouzla a celý nákup se rozsypal po zemi. To bylo veselé, to vám
teda povím..."
Zakončil František: "Potkal jsem jednu malou
holčičku, ta hrozně plakala a ostatní se jí smáli. Šel jsem
blíž a zjistil jsem, že jí hodili přes plot míč do zahrady.
Vlezl jsem tam pro něho a hodil jsem jí ho zpátky. Než
jsem mohl přeskočit plot, chytil mě ten pán, co mu zahrada
patří. Myslel si, že mu tam něco trhám a řekl, že jsem
nevychovanec a že to na mě řekne doma. Tak jsem se tam
zdržel, všichni utekli. Žádnou velkou radost jsem proto
neprožil."
Maminka všechny děti vyslechla a řekla: "Hádejte,
koho pohladím prvního?"
P. Wiesław Kalemba
RADA JEDNOHO DÍTĚTE
Nerozmazluj mne.
Vím dobře, že nemohu mít všechno, co požaduji. Já tě jen zkouším.
Nenuť mne násilím.
To mi ukazuje, že ve světě platí moc. Já reaguji raději na poučení.
Nebuď proměnlivý.
To mne mate a já se pak ještě víc snažím dosáhnout všeho, co chci.
Nedělej žádné sliby
Mohlo by se stát, že je nebudeš moci dodržet. To otřásá mou důvěru v tebe.
Nedělej za mne nic, co mohu udělat sám.
Jinak se budu chovat jako kojenec a ty budeš můj sluha.
Nenapomínej mne neustále kvůli každé maličkosti.
Abych se ochránil, musím dělat že neslyším.
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Neodtahuj se, když se chci něco dozvědět.
Jinak uvidíš, že budu hledat pravdu jinde.
Nedomnívej se, že je pod tvou důstojnost omluvit se mi.
Četná omluva ve mě vyvolává lásku k tobě.
Nedělej si starosti, že máš málo času.
Jde o to jak jej využijeme.
Nezapomeň, že nemohu růst bez tvého pochopení a povzbuzení a že se více učím z
tvého příkladu než z tvé kritiky.
z internetu čerpali Kladivovi

NĚCO PRO POBAVENÍ
„Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já.“
„A cos jí řekl?“
„Tak si to teda kup!“
„Pamatuješ Roberte, jaká byla tehdy bouřka, když jsme se spolu seznámili?“
„Jistě že pamatuji. A já, hlupák, jsem tenkrát nepochopil varování přírody!“
Manželka se rozčiluje:„ Jak jsi mohl ztratit prstýnek? To tedy nepochopím.“
„Velmi snadno. A je to tvoje vina!“
„Jak to?“
„Protože mám roztrhané všechny kapsy.“
„Jak se má tvůj nový papoušek?“
„Umřel týden potom, co jsem ho koupil.“
„Cože, a na co?“
„Na vyčerpání, soutěžil s mojí ženou v ukecanosti.“
z internetu čerpali Kladivovi
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KŘÍŽOVKA PRO NÁROČNÉ
„Sluší mi ten klobouček?“ „…Tajenka!“

Vodorovné legendy
A NAPŮL, BŘIDLICE /NÁŘ./, LIKVIDOVATI POŽÁR
B TAJNOST, KEMP, SPZ ÚSTÍ NAD LABEM, UZLÍK
C TAJENKA 1.DÍL, A SICE
D MALÝ RET, DUBEN, ŠEST PLUS DVA, LESNÍ BŮŽEK
E UKAZOVACÍ ZÁJMENO, ČESKÉ AEROLINKY, TOHO ČASU ZKR., PŘÍBUZNÝ,
OZNAČENÍ DRUHU VLAKŮ, ZKR. ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ
F MRAVOKÁRCE, NIČIT, PATŘÍCÍ OTOVI, SLEPIČÍ SLABIKA
G TAJENKA 2.DÍL
H ČÁSTI VOZŮ, VZDYCHAT, ZRNÍ K SETÍ, ÚRODNÉ MÍSTO V POUŠTI
I TYP PLASTIKOVÝCH LAHVÍ, FR. MUŽSKÉ JMÉNO, RANEC, POSITIVUM
Svislé legendy
1 RYCHÝ DOBĚH, ANTICKÝ BAJKÁŘ
2 POŠTOVNÉ, ZÁHADY
3 OTCOVSKÝ, SÁZENKA
4 NEODBORNÍK, LEM
5 EJHLE, CITOSL.POBÍDKY, PŘEZDÍVKA REVOLUCIONÁŘE GUEVARY
6 ROUB, AKADEMICKÁ ZKRATKA, SPISOVÁ ZNAČKA
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7 KRÁL S OSLÍMA UŠIMA, ZVUK TROUBENÍ TRUBKY, ZKRATKA TELEVIZNÍHO
ZPRAVODAJSTVÍ
8 INICIÁLY PREZIDENTA BENEŠE, BÝTI NA ŽIVU, MALÝ SILNÝ KŮŇ
9 UKAZOVACÍ ZÁJMENO, ZKR.DUTÉ MÍRY (DECILITR), ZKR.NAŠÍ TELEVIZE,
TRUMFY
10 PLOŠNÉ MÍRY, OCHUTIT SOLÍ
11 HUTNÍ ZÁVOD S PECEMI, NAJEDENO, SLOVEN.VE
12 KLÁVESA NA PC, MNĚ; MI; MĚ, OLYMPIJSKÉ HRY
13 LITERÁRNÍ DÍLO, VTÉKÁNÍ
14 NEWTONOVO JMÉNO, ELIPSA
15 KRÁTKÁ BALETNÍ SUKÉNKA, ZÁNIK
16 IKONICKÝ ZNAK, VYSÍLÁNÍ
Pomůcka: TUTU.

Pavel Holubář

BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat
písmenem D.
1.
2.
3.

Řecký název páté knihy Mojžíšovy.
Samsonova milenka, která ho přivedla ke zkáze.
Spolupracovník apoštola Pavla, který ho opustil, protože
si zamiloval svět.
4. Jišajův syn, který se stal druhým izraelským králem.
5. Mladý šlechtic z Judova rodu, který se stal v Babylóně
vysokým státním úředníkem.
6. Babylónský král, který nechal Daniela uvrhnout do jámy se lvy.
7. Denní mzda dělníka pracujícího na vinici.
8. Dcera Jákobova, která na svévolnou vycházku doplatila znásilněním.
9. Příjmení apoštola Tomáše.
10. Název zákona, který dal Bůh Izraelcům na poušti.
11. Znamení smlouvy, kterou uzavřel Bůh s Noem.
12. Manželka římského místodržitele Felixe.
Ondřej Jäger
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ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 31.5. 2018
Přítomni: p. Wiesław Kalemba,
Bronislava
Halbrštátová,
Marie
Souradová, Ondřej Jäger, Roman
Moskva, Tomáš Ježdík, Marek Faltus,
Pavel Brůna, Václav Rendl
Omluveni: Daniel Klíž

Otec Wiesław poděkoval za veškeré práce a pomoc v kostele i na faře a požádal o
zhodnocení proběhlého roku, ve kterém naši farnost vedl. Některé věci se podařily:
probíhá pravidelné setkávání ministrantů, schází se mládež, funguje výuka náboženství.
Některé pastorační aktivity se ještě nepodařilo rozběhnout. Na faře chybí větší prostory
pro setkávání. Proběhla diskuze o možnostech, jak tento problém vyřešit.
Také se musí najít osoby, které budou zodpovědné za určitý druh pastorace, aby
veškerá tíha managementu neležela pouze na knězi. Církev by neměla být pouze církví
udržovací, ale misijní. Nebojme se vyjít ven, na periferii, jak o tom hovoří papež
František. Každý křesťan je na základě křtu vyslán, aby evangelizoval a stává se součástí
církve. Každý může najít své poslání v církvi. Zamysleme se nad tím, co konkrétního
můžeme pro farnost udělat.
Pastorační plán farnosti
Jedná se pouze o plán, může ještě dojít ke změně. Aktuální informace získáte na
webu farnosti, v pravidelných ohláškách, u členů pastorační rady nebo u otce Wiesława
Kalemby.
červen
V červnu budou každou neděli od 17 hodin v kapli sv. Rozálie probíhat pobožnosti k
Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu. Není problém zajistit pro starší lidi odvoz autem.
9.6. bude na farní zahradě brigáda – řezání dříví
30.6. další brigáda – úklid půdy na faře
Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou.
17.6. poutní mše svatá v Helvíkovicích
30.6. mše svatá na ukončení školního roku ve Slatině nad Zdobnicí
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červenec
1.7. mše svatá na ukončení školního roku v Žamberku
1.7. v 15 hodin v Žamberku na farní zahradě grilování
5.7. mše svatá v Žamberku v 9:30 hod, v Kunštátské kapli u Pěticestí ve 12 hod
6.7. mše svatá v Žamberku v 9:30 hod
14.7. poutní mše sv. v kapli Ecce Homo u soutoku Rokytenky s Orlicí
14.7. - 21.7 farní dětský tábor na Hoře Matky Boží v Králíkách
28.7. poutní mše sv. v kapli sv. Anny – Slatina ve 14:30 hod, Žamberk v 16:30 hod
29.7. poutní mše sv. v Líšnici v 8:00 hod
srpen
5.8. poutní mše sv. ve Slatině v 8:00 hod, farní odpoledne
18.8. poutní mše sv. v kapli Nanebevzetí Panny Marie na zámku v 16:30 hod
19.8. poutní mše sv. v Písečné v 11 hod, farní setkání
26.8. poutní mše sv. na Žampachu v 11 hod
září
1.9. a 2.9. při všech bohoslužbách žehnání aktovek a školních předmětů
2.9. zahájení školního roku na faře v Žamberku
8.9. mše svatá v Helvíkovicích na oslavu státnosti
8.9. poutní mše sv. v kapli sv. Rozálie v 16:30 hod
8.9. koncert k oslavě státnosti v chrámu sv. Václava v Žamberku v 18 hod.
15.9. poutní mše sv. v kapli P. Marie Bolestné v 16:30 hod
21.9. celoevropská akce „Ať zvony zvoní“ 18:00 - 18:15 hod
22.9. úklid fary v Žamberku – brigáda
23.9. posvícení na Žampachu a mše svatá v 11 hod. V tento den nebude mše sv. v
Písečné
28.9. poutní mše sv. v Žamberku v 9:30 hod a farní den. Celebrovat bude p. Pavel
Boukal
29.9. pouť v kapli v Houkově v 16:30 hod
30.9. posvícení v Písečné v 11 hod, lectio divina v 18 hod na faře v Žamberku
Oznámení:
Dosavadní kronikářka paní Marta Motlová se vzdává ze zdravotních důvodů své
funkce, ráda by předala starost o kroniku farnosti někomu jinému. Zájemci se mohou
hlásit u otce Wiesława.
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Kostelnice Zdislava Králová ze Žamberka a kostelník Ladislav Jedlinský ze Slatiny
nad Zdobnicí by rádi předali svou službu někomu jinému. Zájemci se mohou hlásit u otce
Wiesława.
Technické záležitosti
ŽAMBERK
Některé lampy venkovního osvětlení kostela nesvítí. Bude nutná spolupráce
s městem, neboť lampy byly instalovány v rámci výstavby pěší zóny. Bude pokračovat
výmalba stropu presbytáře v kostele. Brigády na faře budou zaměřeny na výmalbu
místností v přízemí a na vyklizení půdy. V plánu je zakoupení dataprojektoru.
LÍŠNICE
Nebyla získána dotace na druhou etapu opravy bočního vchodu.
PÍSEČNÁ
Proběhne výměna oken a kostel bude nově omítnut.
SLATINA
Proběhne rekonstrukce fary, aby byla obyvatelná a dala se využít pro rekreaci.
p. Wiesław Kalemba
předseda pastorační rady

Marie Souradová
sekretářka pastorační rady

ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ A AKTUALITA PMD
Co to vlastně Misijní klubko je? Misijní klubko je parta správných kamarádů, kteří
patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST - Modlitbou,
Obětí, Službou, Tvořivostí.
Celkem jsou čtyři díla a do Papežských misijních děl patří ještě Papežské misijní dílo
šíření víry, Papežské misijní dílo sv. apoštola Petra a Papežská misijní unie. Podrobnosti o
jednotlivých dílech najdete zde:http://www.missio.cz/pmd/vyznam-poslani/
A co jsme prožili poslední dva měsíce?
Před Velikonocemi děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí pilně chystaly
Velikonoční Misijní jarmark. Chtěly pomoci skrze projekty papežských misií i těm
nejvzdálenějším kamarádům v misijních zemích. Vydatně jim v tom pomáhaly a v jejich
snažení podporovaly maminky i tatínkové. Děti nezapomněly na společnou modlitbu a
měly radost z návštěvy národního ředitele PMD Leoše Halbrštáta, který děti povzbudil a
15
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všem požehnal. Z tohoto setkání najdete fotografie zde: http://www.missio.cz/prodeti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/misijni-tvoreni-s-misijnim-klubkem-veslatine-nad-zdobnici/
O významu Velikonoc a o velikonočních symbolech jsme si povídali na dalším
setkání. Pokračovali jsme také s tvořením na jarmark, abychom mohli nabídnout pestrý
výběr dárků a velikonočních dekorací. Setkání dokreslují fotografie v následujícím
odkazu:
http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/tvorenina-velikonocni-misijni-jarmark-ve-slatine-nad-zdobnici/
Aktivně se malí misionáři zapojili při mši svaté, kdy jsme slavili slavnost
Zmrtvýchvstání Páně a připravili obětní průvod s velikonočními symboly:
http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/oslava-velikonoc-v-misijnim-klubkem-veslatine-nad-zdobnici/
Na fotografie z velikonočního misijního jarmarku, který byl plný rozmanitých dárků,
dekorací, kraslic, květin, cukroví a dalších drobností, se můžete podívat zde:
http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/velikonocni-misijni-jarmark-veslatine-nad-zdobnici/ Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli s organizací jarmarku a
všem, kteří přispěli, moc děkujeme!
V naší farnosti se děti po celý rok připravovaly k 1. sv. přijímání nejen při hodinách
náboženství, ale také při schůzkách Misijního klubka. Všechny holčičky jsou zároveň
členkami Papežského misijního díla dětí. Plní závazky, ke kterým se zavázaly: v modlitbě
myslí každý den na děti v misiích a spoří Misijní bonbónek.
Další setkání na faře, ze kterého přinášíme pár fotografií, bylo 7. května a hlavní
náplní bylo vyrábění přáníček maminkám a babičkám ke Dni matek:
http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/setkani-misijnihoklubka-ve-slatine-nad-zdobnici-6/
Na letošní Misijní pouť 2018, kde slavnou mši svatou celebroval brněnský biskup
Vojtěch Cikrle, děti nemohly odjet, ale poslaly dárky na jarmark pro chudé děti v misiích,
jak je k tomu vede heslo PMDD: „Děti pomáhají dětem“. Fotogalerie z pouti je zde:
http://www.missio.cz/galerie/foto/galerie-misijni-klubka/misijni-pout-2018-v-trebici/
Neděle 27. 5. 2018 byla pro Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí velkým dnem. V
kostele Proměnění Páně se konala slavná mše svatá s 1. sv. přijímáním malých
misionářek, členek Papežského misijního díla dětí. Tuto radost s nimi prožívalo celé
Misijní klubko, ve kterém malé misionářky pracují a pomáhají už v tomto věku modlitbou
a službou nejpotřebnějším. Mši svatou sloužil P. Wiesław Kalemba a národní ředitel PMD
jáhen Leoš Halbrštát. Od něj dostaly děti zvláštní misijní požehnání i několik dárků, aby
na tento den nikdy nezapomněly. Spolu s dětmi prožily své 1. sv. přijímání i dvě
maminky, které se svými dětmi pomáhají v papežských misiích. Děti Pánu Ježíši
Farní zpravodaj - Žamberk
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přinášely v obětním průvodu symbolické srdce na znamení toho, že chtějí dál zapalovat
srdce pro Boha a pro misie. Krásnou atmosféru mše svaté přibližují přiložené fotografie:
http://www.missio.cz/galerie/foto/1-sv-prijimani-deti-z-pmdd-ve-slatine-nad-zdobnici/
Vyprošujeme všem stálé Boží provázení, Boží pokoj a radost.
Velkou událostí i pro naše Misijní klubko bylo setkání národního ředitele Papežských
misijních děl v ČR s papežem Františkem na závěr Generálního shromáždění PMD ve
Vatikánu. Leoš Halbrštát předal papeži Františkovi dárek, na kterém se podíleli misionáři
ze Slatiny, vyřídil všechny pozdravy a ujištění o modlitbách za Svatého otce.
Papež František projevil velkou radost, žehná českým misionářům a modlí se za ně.

A na otázku „Proč jsou Papežská misijní díla důležitá?“ odpovídá papež František:
„Zejména proto, že se máme modlit za misionáře a misionářky, za evangelizační
činnost církve. Modlitba je první “misijní dílo” – skutečně první! – které každý křesťan
má a musí vykonat, a je také dílem nejúčinnějším, byť to nelze nijak změřit. Tato díla
navíc papežovým jménem zajišťují rovné rozdílení pomoci, tak, aby se všem církvím
dostalo základní podpory na evangelizaci, udílení svátostí, vlastní kněze a katechisty,
semináře a pastorační práci. Jde o podporu misionářů, kteří hlásají evangelium, a
především o podporu v modlitbě, aby Duch svatý byl přítomen, neboť On nese
evangelizaci vpřed.
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Povzbuzuji proto všechny ke spolupráci na naší společné úloze hlásání evangelia a
podpory mladých církví prostřednictvím Papežských misijních děl. Když tak budeme
činit, v každém národě se místní církev bude nadále otevírat všem lidem a radostně hlásat
dobrou zvěst o Ježíši Kristu, Spasiteli světa.“
Dál budeme dětem pomáhat v jejich misijním úsilí, aby svým životem a svými skutky
ukazovaly na Boží lásku, aby si vážily všeho, co dostávají a uměly dávat s chutí a radostí!
Těšíme se na další společně strávený čas a srdečně všechny zveme mezi nás!
Všem čtenářům Farního zpravodaje přejeme krásné a požehnané letní dny!
Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD
www.missio.cz, www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
VÝTAH AKCÍ
Poslední zprávy ve FZ 1/2018 byly ze začátku března, kdy byla v kostele veliká zima.
Teď je v něm příjemně, když sluníčko vyhřívá venku vzduch až ke 30 °C. Ale vraťme se
zpět do konce postní doby …
Hezkou i poučnou akci připravila M. Souradová ve farní knihovně – výstavku
různých Biblí, spojenou s farní kavárničkou, bohužel tato akce se nesetkala s velkou
návštěvností a zájmem z řad farníků.
Ke konci března se rozjely nové webové stránky farnosti, které velice zajímavě vede
p. Wiesław. Veškeré akce, které ve farnosti proběhnou, (ale nejen tyto, ale i z dalšího dění
v církvi), jsou zde zachyceny i s fotodokumentací. (Výborně, Otče, za chvíli budu moci
skončit s touto kronikou).
Na Květnou neděli, 25. března, se žehnaly ratolesti – kočičky, venku vedle kaple P.
M. Bolestné.
Od Velkého pátku jsme se modlili novénu k Božímu milosrdenství až do neděle
Božího milosrdenství – 8. dubna.
Celonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Bílé soboty
nebyly, začínalo se až v 7 hod. ranními chválami v kapli P. M. Bolestné,
a poté trvala adorace do večerních obřadů.
Další změnou byla na Velký pátek noční křížová cesta
s lucerničkami v zámeckém parku, zapojilo se do ní mnoho farníků,
zvláště mladých, i z okolí.
Na Bílou sobotu při obřadech přijaly křest dvě katechumenky – Iva
Anna a Markéta.
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V neděli 1. dubna byl farníkům odhalen obraz Božího milosrdenství, který namaloval
Slávek Král, tento obraz byl v neděli 8. dubna slavně požehnán a poté zavěšen nad
vchodem do sakristie.
Ve svatostánku na hlavním oltáři „vystřídala“ beránka soška vzkříšeného Krista.
V pátek 20. dubna i naše farnost uvítala návrat ostatků kardinála J. Berana do vlasti
zvoněním na všechny tři zvony v 18 hod.
Jarní sbírka pro Diakonii Broumov proběhla v sobotu 21. dubna opět v kapli P. M.
Bolestné.
První poutní mše sv. se konala v pondělí 23. dubna v kapli sv. Vojtěcha na hřbitově.
V květnu byly májové pobožnosti ve všední den po mši sv. v kostele v kapli P. M.
Lurdské, v neděli v 17 hod. v kapli na Rozálce.
V kapli na Rozálce také v předvečer slavnosti seslání Ducha svatého od 21 hod.
proběhlo Lucenárium, vigilie svatodušních svátků, za hojné účasti především mladých,
kteří také zahráli a zazpívali. Slavnosti seslání Ducha svatého předcházela opět modlitba
novény.
Také letos nechyběla svatodušní vaječina, tentokrát v Líšnici u Brůnů.
Noc kostelů v Žamberku v pátek 25. května se uskutečnila v kostele Československé
církve husitské, hlavním bodem programu byla ve 20 hodin přednáška Mgr. L. Halbrštáta
o návštěvě Tanzanie.
Druhá poutní mše sv. v sobotu 26. května byla u kapličky Nejsv. Trojice nad
Betlémem, kde se za krásného slunečného počasí sešlo velké množství poutníků i
obyvatel části Betléma. Kaplička byla nově obílená a natřené dveře.
Kolem kaple sv. Antonína v Helvíkovicích je postaveno lešení a sundána věžička
kaple, trámy jsou značně prohnilé.
1.sv. přijímání v letošním roce nebylo v Žamberku, ale ve farnosti Slatina nad
Zdobnicí, kde v neděli 27. května přijalo poprvé tuto svátost šest děvčátek a dvě dospělé.
Hned další neděli, 3. června, přistoupily ve farnosti Písečná poprvé k 1.sv. přijímání čtyři
děti: tři chlapci a jedna holčička.
Také v kapli v Kameničné byla sloužena poutní mše sv. v sobotu 2. června, i zde je
kaple zasvěcená ke cti Nejsv. Trojice.
V kapli na Rozálce v červnu pokračovaly pobožnosti k Nejsv. Srdci Ježíšovu, opět
v neděli v 17 hod.
Marta Marešová
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Deuteronomium
Dalíla...Soud 16. kap.
Démas.....2 Tim 4,9
David …..1 Sam 16. kap.
Daniel ….Dan 1.-6. kap.
Darjaveš Médský....Dan 6. kap.
Denár.... Mat 20,2
Dína... 1 Moj 30,21; 34. kap.
Didymos (Dvojče)....Jan 11,16
Desatero (Dekalog) ….2 Moj 20,1-17
Duha..................1 Moj 9,14
Drusilla...............Sk 24,24

Děkujeme všem, kdo napsali své příspěvky do tohoto čísla Farního zpravodaje. Těší
nás, že máte zájem o zkvalitnění našeho občasníku. Další písemné příspěvky můžete
osobně předat někomu z redakční rady nebo posílat e-mailem na naši novou adresu:
fzzamberk@gmail.com. Dá-li Pán, další číslo vyjde v září 2018.
Technické náklady na výtisk Farního zpravodaje činí 5 Kč. Dobrovolné příspěvky na
jejich úhradu můžete vhazovat do kasiček k tomu určených přímo v kostele.
Členové redakční rady Farního zpravodaje jsou: P. Wiesław Kalemba, Ondřej Jäger,
Iva Kočová, Marie Souradová, Lukáš Sourada. Zpravodaj byl vydán díky dobrovolným
příspěvkům aktivních farníků. Svoje připomínky a příspěvky můžete zasílat na email:
fzzamberk@gmail.com; www.dekanstvizamberk.cz. Redakční rada si vyhrazuje právo
příspěvky upravovat či krátit.
Fotogalerie: http://farnostzamberk.rajce.idnes.cz/;
http://www.dekanstvizamberk.cz/foto/
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