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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Milí přátelé,
již déle než rok jsme společně v jedné
farnosti. Děkuji za krásný čas prožitý
s Vámi a těším se na další radostné
chvíle strávené v naší farní rodině.
Prázdniny jsou za námi a nový školní
rok je již v plném proudu. Čekají nás
nové povinnosti a výzvy, prosme tedy
Boha o dar síly, moudrosti a rady pro
veškeré naše jednání. Dětem, jejich
rodičům i Vám všem vyprošuji Boží
požehnání.
Těším se na společná setkání s Vámi.
P. Wiesław Kalemba
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PROSBA
Milí farníci, bratři a sestry v Kristu!
Nevím pokolikáté už se na Vás obracím s prosbou o pomoc, ale zatím se nikdo
nenabídl. Zkouším to proto znovu. Je opravdu nutné, aby se Tříkrálové sbírky ujal někdo
jiný a také se do služby v kostele zapojilo více lidí. Kvůli svým dlouhodobým zdravotním
problémům již na vše nestačím. Farnost bude dobře fungovat, když budeme všichni
pomáhat a spolupracovat.
Kéž Bůh sešle své požehnání, pomoc, ochranu a dary Ducha svatého nám všem!
Věřím i v přímluvu naší nebeské Matky, Panny Marie.
Zdislava Králová
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NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Výuka náboženství v Základní škole ve
Slatině nad Zdobnicí bude probíhat jako
v loňském roce 1x za 14 dní. První setkání se
uskuteční v pondělí 1. 10. 2018 ve 12.30 hodin,
na kterém se děti dozvědí podrobnosti k výuce.
Mohou přijít i rodiče.
V Písečné již výuka náboženství začala. Bude probíhat na Základní škole v úterý
1x za 14 dní od 13 do 14.30 hodin.
V Žamberku se katecheze uskutečňují na faře: pro děti z 1. - 4. třídy 1x za 14 dní
ve čtvrtek od 15 do 16.30 hodin, pro studenty z nižších ročníků víceletých gymnázií a
žáky z 5.-9. třídy v úterý 1x za 14 dní od 16.30 do 18 hodin.
Výuka náboženství pro mládež bude probíhat každý pátek od 19 hodin na faře
v Žamberku.
Těší se na vás katechetky a otec Wiesław
SPOLEK SVATÁ LUDMILA 1100 LET
V září uctíme svatou Ludmilu, první českou
světici. Svatá Ludmila je první česká žena
známá jménem, první pokřtěná panovnice,
zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a
vychovatelka sv. Václava a první česká světice.
Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září roku
921 na hradišti Tetín na příkaz své snachy Drahomíry.
Svátek svaté Ludmily proto připadá na 16. září a na
mnoha místech po České republice se konají poutě k uctění
této významné světice. Mnoho poutníků se tak v září vydá
na některou svatoludmilskou pouť. Tradičně se pouť koná
například na Pražském hradě, na Mělníce (odkud podle
legend Ludmila pocházela), na Levém Hradci (kde
s knížetem Bořivojem založila první kostel v Čechách) a
také na Tetíně. Právě letošní pouť na Tetíně byla
výjimečná, neboť Svatovítská kapitula na slavnost
zapůjčila jednu z nejvzácnějších relikvií svatovítského
pokladu – lebku svaté Ludmily. Poutníci měli možnost
uctít lebku v barokním kostele svaté Ludmily 22. září.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku a patronku českého národa, v roce 2021 si
budeme připomínat 1100 let od jejího zavraždění. Právě z tohoto důvodu vznikl na
začátku roku 2016 spolek Svatá Ludmila 1100 let. Založení iniciovala obec Tetín a
zakládajícími členy se staly farnosti Beroun a Roztoky a města Roztoky a Mělník – místa,
která jsou historicky spjata s působením kněžny Ludmily.
Posláním spolku a stejnojmenného projektu Svatá Ludmila 1100 let je péče o odkaz
svaté Ludmily v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování široké veřejnosti, tak
aby v roce 2021 došlo k důstojnému uctění její mučednické smrti. Vyvrcholením celého
výročí by se měla stát svatoludmilská národní ekumenická pouť na Tetín v září 2021.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!
www: http://www.svataludmila.cz/cs/
Facebook: https://www.facebook.com/svataludmila1100let/
Instagram: https://www.instagram.com/svataludmila1100let/
Eliška Švandová
FARNÍ TÁBOR
Ve dnech 14. – 21. července probíhal v areálu
kláštera na Hoře Matky Boží (Hedeč) tradiční letní farní
tábor. Pro většinu účastníků bylo toto poutní místo
vypínající se nad městem Králíky novou zkušeností.
Naposledy zde naše farnost pořádala tábor v roce 2005,
což už téměř nikdo z letošních táborníků nepamatuje.
V posledních dvanácti letech se pak tato akce konala ve
Slatině nad Zdobnicí (osmkrát) a poté v Bartošovicích
(čtyřikrát). Za 13 let se v klášteře mnohé změnilo,
zejména díky proběhlým rekonstrukcím.
V sobotu 14. 7. po obědě dorazilo na místo činu nejprve 16 organizátorů (11 vedoucích,
2 asistentky, hlavní vedoucí a 2 kuchaři) a poté postupně rodiče přivezli 39 dětí ve věku
6 – 15 let. Funkci zdravotnice vykonávala jedna z vedoucích. Většina dětí se ubytovala na
pokojích v prvním patře kláštera, původně tzv. mnišských celách (většinou po třech). Několik
dětí a pár vedoucích spalo ve stanech na zahradě v areálu kláštera. V přízemí kláštera byly
podél dlouhé chodby navozující tu pravou atmosféru záchody, umývárny, kuchyň s jídelnou,
refektář (sál) a poradní místnost vedoucích. V prvním patře se ještě nacházela kaple, sociální
zařízení a knihovna hojně využívaná jako společenská místnost.
Po seznamovacích hrách byly děti seznámeny s letošním tématem tábora – Bradavická
škola čar a kouzel (na motivy knih J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi) a rozděleny
Moudrým kloboukem do čtyř kolejí – Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel vždy se třemi
či čtyřmi učiteli alias vedoucími. Po večeři si každý tým (kolej) vymýšlel pokřik a vytvořil
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vlajku dle kolejních znaků z knih a filmů. Následovala večerní hygiena a modlitba před
spaním doplněná zpěvem z Hosany, čtením vtipů (Nezbedův humor) a povídek Šimka a
Grossmanna.
V neděli po budíčku v podobě zpěvu s kytarami rozléhajícího se chodbami kláštera
(7:30) přišla na řadu ranní hygiena, snídaně a drobný úklid (pomoc v kuchyni, úklid bot). Pak
mohla začít první část dopoledního programu. Ten představovala čtyři témátka, každý tým
absolvoval jedno a v dalších dnech se týmy postupně protočily. Jednalo se o Žonglování
s výrobou míčků, Olivanderovu dílnu (výroba kouzelnických hůlek), Nauku o kouzelných
tvorech a Bylinkářství a lektvary. V 10:00 jsme šli do poutního chrámu na mši, kterou sloužil
páter Karel Moravec. Po mši proběhla druhá část témátek, která se stihla do výtečného oběda
(svíčková s knedlíkem) dokončit. Po poledním
klidu se děti v rámci scénky seznámily se čtyřmi
„průvodci táborem“, kteří představovali vnoučata
hlavních postav z knih – Tonny a Anna Potterovi
jako vnuci Harryho a Ginny, Bob Weasley
s prarodiči Ronem a Hermionou, Lucinda
s dědečkem Dracem Malfoyem. Také se
dozvěděly o konání velkých kouzelnických her a o
tajemném Talismanu, který představuje hrozbu
pro celý kouzelnický i mudlovský svět, pokud by
se dostal do špatných rukou. Proto veškeré snažení táborníků v dalších dnech mělo vést
k nalezení a získání talismanu, aby ho poté ředitel Bradavic mohl zneškodnit. Odpoledne děti
luštily podivný vzkaz napsaný v neznámém jazyce (čtyři různé šifry), který dostal Tonny soví
poštou, dále propojovaly domino všemožných zaklínadel s jejich efekty a následně
odblokovávaly zakletou cestu ke kůlně na košťata, kam měly podle vzkazu přijít přesně
v 6:06 a kde na ně čekal hlavolam v podobě hodin, jejichž ručičky po nastavení času 6:06
ukazovaly směrem, kde děti mají hledat svitky s informacemi o úkolu na další den. Večer
byla pohádka dětí z Nebelvíru, opékačka, zpěv a modlitba u ohně.
V pondělí po budíčku, rozcvičce, snídani, hygieně a úklidu týmy absolvovaly druhá
z témátek. Po výborném obědě a poledním klidu děti získávaly na čtyřech stanovištích (např.
pavučina, nošení vody, křížovka) indicie vedoucí ke kouzelným šípům, s nimiž se pak vydaly
za kentaurem hluboko do Zapovězeného lesa. Ten jim výměnou za kouzelné šípy poskytl
informace o talismanu, konkrétně o existenci části mapy s nákresem cesty k talismanu, která
je ukryta v dračím vejci nedaleko od Bradavic. Navečer jsme se všichni mohli odreagovat od
celotáborovky zhlédnutím letecké show, kterou si pro nás připravili letečtí modeláři
ze Žamberka a okolí. Během 90 minut jsme byli svědky několika akrobatických letů,
vypouštění bonbónků z letadla a na závěr si i děti mohly vyzkoušet ovládat letadla, jejichž
rozměry se pohybovaly okolo 1 metru. Šlo o velmi originální a záživný program. Večer měl
Farní zpravodaj - Žamberk
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pohádku Mrzimor, který ji pojal poněkud netradičně jako kouzelnickou akademii, kdy každý
z koleje předvedl divákům jedno kouzlo s využitím různých pomůcek (nejen karet).
V úterý se zhoršilo počasí, takže jsme většinu dne strávili vevnitř, k čemuž byl ale klášter
dobře uzpůsoben, prostoru bylo dost. Dopoledne proběhl třetí blok témátek a odpoledne děti
hledaly všemožně ukryté kartičky s událostmi ze světa Harryho Pottera (například narození
Harryho Pottera, první mistrovství světa ve famfrpálu atp.) a měly k nim zjistit letopočet u
některé z Moudrých knih představovaných vedoucími, které jim informace poskytly jen za
uhodnutí hádanky. Kartiček bylo celkem osm a po seřazení podle letopočtů tým získal
z písmen na druhé straně zprávu o lokalizaci dračího vejce. Pak již nic nebránilo tomu, aby se
celý tábor vydal na cestu k dračímu hnízdu (rozhledna Val), odkud si mohl vejce odnést a
v klášteře se dobýt dovnitř a získat tak cennou první část mapy s cestou k talismanu. Večer se
hrálo v refektáři Lidské pexeso a poté v knihovně táborová klasika jako jsou Noviny, Farář
vikář, Pravěk… Příběh tří bratří z Bajek Barda Beedleho ztvárnil jako pohádku Havraspár.

Ve středu se týmy naposledy protočily u dopoledních témátek, která probíhala kvůli dešti
vevnitř. Po výborném obědě a poledním klidu plném her (vesměs karetních) proběhla scénka,
kdy se děti od Tonnyho, Anny a Lucindy dozvěděly, že Bob zmizel. Na jeho posteli přátelé
našli pouze vzkaz pokrytý pavučinami, který jim tvrdil, že mají za čísly jíti, na indicii přijíti,
schované potom najíti, magii se ubrániti, do márnice zajíti, společně na hádanku přijíti, přítele
tím zachrániti. V první odpolední aktivitě tedy děti chodily ve dvojicích podle mapy po
klášteře a hledaly popořadě očíslované lístečky, na nichž bylo vždy jedno písmeno. Z písmen
pak složily větu, že si musí najít svou svačinu. Pak byl jeden člen týmu odveden na určené
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místo, kde byla ukryta svačina pro celou kolej a po návratu nakreslil mapu, podle níž poté
zbytek týmu šel hledat přesnídávky. Pak si děti vyzkoušely kouzelnické souboje (duely na
způsob hry kámen nůžky) a navečer se všichni jeden po druhém vydali se zavázanýma očima
po pavoučím vlákně (provázek) do doupěte obřího pavouka, který drží v zajetí Boba, k čemuž
výborně posloužily v tuto dobu již liduprázdné ambity a desítky let nepoužívaná márnice.
Celý tým společně zodpověděl pavoukovu hádanku a po úspěšném projití všech čtyř kolejí se
celý tábor spojil k přemýšlení nad poslední velmi složitou hádankou týkající se sedmi
lahviček s lektvary, z nichž jen jeden vedl k vysvobození Boba.

Ve čtvrtek jsme se všichni vypravili na celodenní výlet, jehož hlavním smyslem bylo
získat vzácnou rostlinu závistník obecný rostoucí jen na jediném místě daleko od Bradavic,
aby se odvar z této rostliny mohl dát vypít Lucindě proměněné následkem chybně
provedeného kýchacího kouzla v sovu, čímž by se proměnila zpět v člověka. Lucindu zaklela
kýchacím kouzlem v úterý u dračího hnízda Anna, protože jí nevěřila, že má s talismanem
čisté úmysly, a tak ji chtěla vyřadit z hledání. Bob s Tonnym ale Lucindě od začátku věří a
nakonec i Anna musí uznat, že Lucinda, ačkoli je z rodu Malfoyů, má dobré srdce. Táborníci
se tedy vydali do lesů Hanušovické vrchoviny v okolí vrcholu Jeřáb a pramene Tiché Orlice,
aby u Sv. Trojice v blízkosti Severomoravské chaty vysvobodily Annu chycenou mozkomory.
Aby získaly závistník obecný, musely porazit chiméru, která rostlinu hlídá (celý tým musel na
laně přetáhnout chiméru i s jejími larvami, pokud nebyl napoprvé úspěšný, mohl odstranit
jednu z larev zazpíváním písničky. U přístřešku s asi 10 kilometry v nohou jsme počkali na
oběd, který kuchaři přivezli (sekaná s chlebem) a vydali jsme se na zpáteční cestu, během níž
několik skupinek hádalo Černé historky či hrálo Stupido. Celkem jsme ušli kolem 20 km, za
což dětem patří velký obdiv. Po návratu do kláštera se všichni pěkně oblékli a šli do chrámu
na večerní mši slouženou opět páterem Moravcem, ke které jsme si připravili hudební
doprovod (písně z Hosany a ordinárium). Po teplé večeři jsme si užili pohádku Zmijozelu a
následné večerní hry v knihovně (starší) a refektáři (mladší). V noci pak byla stezka odvahy,
kdy děti měly projít začarovanou stezkou Zapovězeným lesem (kousek od areálu v lesíku za
poutním domem), aby prokázaly odvahu před cestou pro talisman. V lese se pohybovala
spousta kouzelných tvorů (např. kentauři) a dále mozkomoři či smrtijedi.
Farní zpravodaj - Žamberk
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V pátek dopoledne jsme šli do lesa na tradiční Piráty. Odehrála se čtyři kola této hry. Po
obědě a poledním klidu se čtyři „průvodci“ ujali každý své koleje a ty postupně odcházely na
cestu pro talisman podle první části mapy z dračího vejce. Po cestě děti čekalo celkem 10
úkolů a v půlce si navíc musely obkreslit druhou půlku mapy, která vedla zpět do kláštera.
Talisman ale může získat jen ten, kdo projde všechna stanoviště, protože na posledním z nich
tým dostal od Smrti klíč k truhle s talismanem. Mezi jednotlivé úkoly patřilo například
prokázání znalostí či dovedností z dopoledních témátek (bylinné pexeso, žonglování,
poznávání kouzelných tvorů), dále třeba snědení krajíce chleba za 2 minuty, uklizení sirek do
krabičky jednou rukou za 1 minutu atp. Poté co získala každá kolej klíč k truhle, musel celý
tábor přijít na to, jakou položit otázku dvěma hlídačům před dvěma dveřmi, z nichž jeden
mluvil vždy pravdu a jeden vždy lhal. Za jedněmi dveřmi byla truhla s talismanem, za
druhými nebylo nic. Otázky se směly týkat jen umístění talismanu. Když děti přišly na to, kde
se truhla s talismanem nachází, použily postupně všechny čtyři klíče, aby se k talismanu
dostaly (šlo o truhly v truhle…). Po záchraně světa před hrozbou zneužití talismanu jsme si
užili Velké kouzelnické hry, které proběhly jako turnaj jednotlivých kolejí ve famfrpálu. Ve
finále vyhrál Zmijozel nad Nebelvírem díky chycení zlatonky, góly střílel totiž jen Nebelvír.
Pak ředitel Bradavic spolu s učiteli rozdal dětem odměnu za jejich snažení a mohlo se jít
k táboráku. Kolem ohně se nesl zpěv až do půl jedné v noci.
V sobotu jsme uklízeli klášter i zahradu, skládali stany a po skvělém obědě postupně
začaly mizet děti, jak si pro ně přijížděli rodiče.
Celý týden velmi rychle utekl, jak to tak bývá, když se všichni dobře baví. Zázemí bylo
opravdu nadstandardní, což se nejvíce projevilo během deštivých dnů (úterý a středa), které
jsme strávili uvnitř kláštera, ale program to v podstatě neovlivnilo, a přístup místní paní
správcové a pátera Moravce byl velice vstřícný. Za rok bychom se snad měli na toto nádherné
místo vrátit na další týden plný zážitků.

* Několik dalších fotografií pro dokreslení atmosféry si můžete prohlédnout zde:
https://www.dekanstvizamberk.cz/foto/nggallery/2018/Králíky-2018
Za organizátory Lukáš Sourada
Farní zpravodaj - Žamberk
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UNITED 2018 VSETÍN
Ve čtvrtek 23.8. 2018 jsem se již podruhé vypravil na
multižánrový festival United do Vsetína, začínalo se na
Velkém náměstí. Čtvrteční program se skládal z modliteb,
promluv a koncertů kapel. V pátek si pro nás připravil slovo
na den otec Tomáš Hoffmann z naší diecéze a po obědě se
pak konaly různé workshopy, přednášky a další koncerty.
Podobný program probíhal ještě i v sobotu. Kapel českých i
těch zahraničních se tu za tři dny vystřídalo několik desítek.
Mě zaujaly například LZ7, Pavel Helan a Simona
Martausová. Je to křesťanský festival a letos ho navštívilo
kolem 5 000 mladých lidí z různých církví.
Jakub Kladivo
ČEŠTÍ SVATÍ – SVATÝ VÁCLAV
Svátek: 28. září
národa

kníže a mučedník, hlavní patron českého

Podle staré tradice se narodil kolem
roku 907 na Stochově u Libušína (blízko
Kladna) jako nejstarší syn knížete Vratislava
a jeho manželky Drahomíry. O jeho
křesťanskou výchovu se starala především
jeho babička sv. Ludmila. Naučil se
slovanskému písmu, na Budči si osvojil i
znalost latiny. Legendy zdůrazňují jeho
lásku k eucharistii. Když se v roce 925 ujal
vlády, snažil se o kulturní i náboženské
povznesení země. Založil chrám sv. Víta,
staral se o chudé, vykupoval otroky a do
soudnictví zaváděl křesťanskou morálku.
Podle legendy dokonce sám pekl z mouky
hostie a z hroznů lisoval mešní víno. Byl
velmi zbožný a laskavý, což se nelíbilo
mnohým bojovníkům. Vévoda Radslav
dokonce chtěl dobýt část Václavova území.
Václav ho vyzval na souboj, protože nechtěl
Farní zpravodaj - Žamberk
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vydávat v nebezpečí životy svých vojáků. Vtom Radslav padl na kolena a prosil o
odpuštění, protože na čele sv. Václava zářil velký kříž. Svatý Václav měl mladšího bratra
Boleslava, který mu záviděl, že je tak dobrým a milým knížetem, a nakonec se nechal
svést ke zločinu. Pozval bratra na své sídlo do Staré Boleslavi. Když šel sv. Václav brzy
ráno na mši, vrhli se na něj vrahové a u dveří kostela jej zabili. Stalo se to 28. září 935
(příp. 929, letopočet nejistý). Boleslav později svého činu litoval a přenesl bratrovy
ostatky na pražský hrad. Dnes má svatý Václav hrob v chrámu sv. Víta v Praze. Jeho
nejstarší životopis byl napsán staroslověnsky
hlaholským písmem brzy po jeho smrti. První kostel
mu byl zasvěcen už v roce 972 v Proseku u Prahy. Na
začátku 14. století mu byl zasvěcen jeden z oltářů
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a od roku 1670 je jeho
svátek v celocírkevním kalendáři.
Znázorňování: Svatého Václava můžeme
nejčastěji vidět jako knížete s mečem a štítem, v ruce
držícího praporec s orlicí, nebo jako jezdce na koni.
Někdy bývá také zobrazován při svém zavraždění u
chrámových vrat, jak je tomu i v našem kostele.
*Každý rok se 28. září koná Národní pouť ve Staré
Boleslavi za účasti pražského kardinála a všech
biskupů naší země. V čele průvodu je nesena lebka sv.
Václava.
Otázky k předchozímu tématu o sv. Cyrilu a Metoději: (správné odpovědi naleznete
v článku v předchozím čísle zpravodaje /červen 2018/ na straně 5 a 6)
1) Jaké písmo (abecedu) sestavil sv. Cyril (Konstantin)?
a) cyrilice, b) azbuka, c) hlaholice
2) Ve kterém roce dorazili bratři na Velkou Moravu?
a) 863, b) 869, c) 885.
3) Který kníže si vyžádal na Moravě byzantskou misii?
a) Mojmír, b) Rostislav, c) Svatopluk
Příště se můžete těšit na článek věnovaný sv. Anežce České.
Lukáš Sourada,
převzato z internetu a z knížky Čeští svatí od Česlavy Talafantové
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
„Dnes budete vybírat do kasičky hned při příchodu,“ říká kněz babičce, která má na
starosti vybírání peněz.
„Ale jak to? Vždycky se vybíralo na konci mše.“
„Protože dnes hodlám kázat o šetření.“
Na půlnoční pan farář zdraví a vítá všechny příchozí:
„... a zejména mládeži bych chtěl oznámit, že Českou mši
vánoční složil český kantor Jakub Jan Ryba, žádný Džej
Džej Fish!“
„Pán farár, mám nového syna, dám mu meno Dežo.“
„To nemôžeš, už jednoho Deža máš, daj mu iné meno.“
„Neviem aké, pán farár.“
„Čo ja viem, treba Martin, Mikuláš...“
„Už viem, pán farár, dám mu meno Vrútky, to je na tej istej trati.“
z internetu čerpal Lukáš Sourada
BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat
písmenem E.
1. Jeden z nejznámějších izraelských proroků, který
působil za krále Achaba.
2. Syn Izáka a Rebeky, obratný lovec, dvojče s Jákobem.
3. Jméno Josefova syna, kterého mu porodila manželka
Asenat, dcera Potifery.
4. Písař pověřený židovskými záležitostmi u dvora
perského krále Artaxerxa.
5. Izraelský kněz a jeden z velkých proroků odvlečený do babylónského zajetí.
6. Adamova žena, matka všech živých.
7. Elijášův žák a nástupce v prorocké službě.
8. Jméno vesnice, ke které po zmrtvýchvstání provázel Ježíš dva učedníky.
9. Slova, která Ježíš pronesl při uzdravení hluchoněmého.
10. Zahrada, kterou založil Bůh.
11. Mladík, kterého v Troadě Pavel vzkřísil po pádu z okna.
12. Syn Šétův, vnuk Adama a Evy.
Ondřej Jäger
Farní zpravodaj - Žamberk
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KŘÍŽOVKA PRO NÁROČNÉ
Syn se chce oženit a nechal si vyhledat partnerku počítačem. „Synu, zdá se mi
nevhodné, aby tvé manželství řídil stroj“ povídá mu otec. „No a jak jsi se ty seznámil
s maminkou?“ „…Tajenka."

Vodorovné legendy
A CÍRKEVNÍ DUCHOVNÍ KNĚZ, PSYCHOTROPNÍ LÁTKA, SPORTOVEC V
ROHOVÁNÍ, GARANTOVAT
B PLANETKA ČÍSLO 111, JMÉNO HEREČ.JANŽUROVÉ, ZNIČENÝ, NĚMECKÉ
ŽENSKÉ JMÉNO, NÁZEV HLÁSKY V
C TAJENKA 1.DÍL, ZKRATKA ČASOVÁ ANGLICKÁ
D OBCHÁZENÍ, SKLADBA PRO 8 NÁSTROJŮ, PRÁZDNÝ PROSTOR UVNITŘ
E SEČNÁ ZBRAŇ, SPORTOVNÍ ÚBOR, ČÁSTI OBLIČEJE, TYP MEZINÁR.OZNAČENÍ
NÁKLADNÍCH VAGONŮ
F ZAJISTÉ, TESÁNÍ, VIETNAM.VÁHOVÁ JEDNOTKA, ODĚV CVIČENCŮ
G TAJENKA 2.DÍL, NEVRLÝ ČLOVĚK
H ČÁST, OBČANÉ, INDIÁNSKÝ ČLUN, ŠMAK, ČÁST VOZŮ
I ČÁSTICE, ŽENSKÉ JMÉNO (8.4.), VĚZENÍ, OSOBNÍ ZÁJMENO, PŘEDLOŽKA

Svislé legendy
1 SLUHA, MALÁ OJ
2 DRUH MACIZNĚ, VSUNUTÍ
3 BRITSKÝ PRUT /STARÁ DÉLKOVÁ MÍRA/, VŠECHNO, SOLMIZAČNÍ SLABIKA
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4 NEALKOHOLICKÝ NÁPOJ, OKRAJ, HLE (NÁŘEČNĚ)
5 SVOJE, HLÍNA, JE
6 STRANA ÚČETNÍ KNIHY, ČESKÝ PRÁVNÍK 19.STOL, ŽENSKÉ JMÉNO (15.3.)
7 KRYT, DÍVČÍ JMÉNO
8 OBĚTNÍ DARY, PAŘÁT
9 ŘÍMSKY 14, EKOLOGICKÝ HOV., ANGLICKY JEDNA
10 RUSKY TYTO, RUSKY TEN, ČERNÝ PTÁK
11 PUKLINA, POČÍTAČOVÁ ZKRATKA, PYSK
12 NIZOZEMSKÁ ŘEKA, KANTORKA (SLANG.), UŠISKO
13 ODTÁTI, SUN STRANOU
14 VZDOROVAT, BUDIŽKNIČEMU
15 JMÉNO ZPĚVÁKA MLÁDKA, DOVÁŽENÍ
16 NÁMĚT, SPRÁVNÍ JEDNOTKY
Pomůcka:

OTT.
Pavel Holubář
ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ A AKTUALITA PMD
V červnu jsme s dětmi z Misijního klubka oslavili
Světový misijní den dětí, který se v České republice slaví
1. června. Připomněli jsme si 175. výročí trvání
Papežského misijního díla dětí, o kterém mluvil papež
František při generálním shromáždění v květnu:
„Událost Letnic je počátkem všeobecného misijního
poslání církve. Proto bylo dnes publikováno poselství k
letošnímu Světovému dni misií. Rád bych také připomněl,
že včera uplynulo 175 let od vzniku Papežského misijního
díla dětí, které v dětech vidí protagonisty misií skrze
jejich modlitby a drobná všední gesta lásky a služby.
Děkuji těmto dětem a povzbuzuji všechny, které se
podílejí na šíření evangelia ve světě. Děkuji.“
Od června i přes celé prázdniny jsme pokračovali se
schůzkami, na kterých vedle katechezí, modliteb za misie s dětmi tvoříme drobné
výrobky, zpíváme a hrajeme si. Chceme, aby děti zažívaly živé společenství, které je
napojeno na Boha, aby dokázaly uskutečňovat ve svém životě a naplňovat skutky největší
přikázání lásky, aby věděly, co obnáší služba druhým, co je v životě důležité…
Fotografie ze setkání s tvořením na Misijní jarmarky si můžete prohlédnout
v odkazech na misijním webu.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Již tradičně jsme uspořádali Misijní jarmark při poutní mši u kaple sv. Anny.
Na začátku září se sešli zástupci tří Misijních klubek na Misijním odpoledni u nás.
Jsme rádi, že jsme mohli přivítat malé misionáře z klubka z Písečné a z Letohradu, se
kterými spolupracujeme a často připravujeme společné misijní akce. Vždy je každý
srdečně zván! Radostnou atmosféru přibližuje fotogalerie, kterou můžete najít na misijním
webu.
Zatím poslední setkání Misijního klubka proběhlo 11. září, při kterém děti
nacvičovaly scénku a písničky na Misijní den v Chocni a s maminkami plánovaly, jaké
výrobky vezmou do velkého Misijního jarmarku, který podpoří projekty Papežského
misijního díla dětí. Hodně legrace si děti užily při hře Japonská chůze, kterou se baví
jejich vrstevníci na Filipínách. Opět některé misionářky slavily svůj svátek, tak se to
neobešlo bez gratulací a výborných sladkých dobrot od maminek. Společnou modlitbou
za misie, za papeže Františka a za chudé a potřebné v misiích jsme setkání zakončili a
těšíme se brzy na viděnou!
Rádi bychom také zorganizovali besedu s promítáním z misijních cest, při které by se
všichni mohli dozvědět mnoho zajímavostí ze světa misií u nás i v zahraničí!
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AKTUALITY PMD:

Blíží se Světový den misií, který se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory
misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. U nás je známý tento den jako
Misijní neděle a my ji oslavíme 21. října. Papež František k tomuto dni každoročně
vydává své poselství a národní ředitel Papežských misijních děl tzv. Dopis k Misijní
neděli, který se čte při bohoslužbách 14. října.
Od října začne také roční příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který
vyhlásil papež František. Možnosti jak prožít tento měsíc naleznete na misijním webu.
Děkuji touto cestou všem, kterým není lhostejný osud našich bratří a sester a slyší
výzvy Svatého otce.
Děkuji také rodičům za pomoc při setkáváních Misijního klubka ve Slatině, za
podporu otci Wiesławovi a děkuji dětem za radost a nadšení, se kterým na klubko
přicházejí!

„Pamatujte si, že čím více se dáváte druhým, tím více dostanete a budete šťastní.“
(papež František)
Čtenářům Farního zpravodaje přeji vše dobré a hojnost Božího požehnání!
Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí
Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD
www.missio.cz, https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
MALÝ VÝTAH Z MÉ KRONIKY
Toto je jen malé ohlédnutí zpět pro ty, kteří nemají
přístup na webové stránky farnosti, kde o všem i s
fotografiemi velice pěkně píše O. Wiesław.
V červnu i v červenci muži mladších ročníků
vymalovali na faře v Žamberku dolní místnosti a také
chodbu, ženy po nich vše uklidily a vydrhly, aby místa
setkávání farníků i dětí byla důstojná.
V polovině června postavila firma v kostele v presbytáři lešení až ke stropu, který se
letos bude restaurovat. (Mše sv. ve všední den se proto po celé léto konaly v kapli
P. M. Bolestné.)
Na farních zahradách ve Slatině a Písečné proběhlo ukončení školního roku pro děti i
jejich rodiče.
Od 14. do 21. července se mohly děti zúčastnit farního tábora na Hoře Matky Boží u
Králík, kam odjelo 39 dětí se svými vedoucími. Pro ty starší tu byl vodácký tábor – sjezd
řeky Otavy. (Ale o tom by se podrobněji mohli rozepsat sami účastníci těchto akcí  )
Farní zpravodaj - Žamberk
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Koncem července a začátkem srpna probíhaly ve Sněžném v O.h. Akademické týdny,
několik našich farnic se zúčastnilo vybraných přednášek.
V tomto letním období, i přes veliké a úmorné vedro, které panovalo, jsme mohli
„putovat“ na několik poutních mší sv. u kaplí a kapliček: 5. července to byla
Cyrilometodějská poutní mše sv. u Kunštátské kaple v Orlických horách, kam se vydalo
několik farníků autem i na kolech.
28. července proběhla poutní mše sv. u kapličky sv. Anny nad Slatinou n. Zdob., po
ní ještě následoval misijní jarmark. V ten samý den byla také poutní mše sv. u kaple sv.
Anny v Žamberku.
V sobotu 18. srpna se konala poutní mše sv. v zámecké kapli Nanebevzetí P. Marie.
26. srpna byla ke cti sv. Bartoloměje poutní mše sv. v kapli na Žampachu. 8. září pak
následovala žamberecká „kapelská“ poutní mše sv. u kaple sv. Rozálie a hned další sobotu
15. září v kapli P. Marie Bolestné. Nejsou zde jmenovány poutní mše sv. ve farních
kostelích.
Prázdniny se rychle „překulily“ a dětem nastala škola. Po mši sv. v neděli 8. září
proběhlo v kostele již tradiční žehnání školních pomůcek. Požehnání dostali zároveň
přítomní studenti, žáci, katecheti, učitelé i rodiče.
Pro FZ vybrala Marta Marešová
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Elijáš.....1 Král 17,1nn
Ezau.....1 Moj 25,24-28
Efrajim.....1 Moj 41,52
Ezdráš.....Ezdr 7,1-11; Neh 8,1.2
Ezechiel....Ez 1,1-3; 3. kap
Eva.....1 Moj 3,20
Elíša.....2 Král 2,1-16
Emaus.....Luk 24,13-31
Effatha (otevři se).....Mar 7,34-35
Eden.....1 Moj 2,8
Eutychos.....Sk 20,9-12
Enóš.....1 Moj 26,3-4

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 adresu:
fzzamberk@gmail.com. Další číslo by mělo vyjít v prosinci 2018 a bude se jednat o
jubilejní 50. číslo Farního zpravodaje, který se poprvé objevil na stolcích v kostele v září
2005.
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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