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Právě držíte v rukou jubilejní 50. číslo Farního zpravodaje!!!
Skupinka mládeže v západoněmeckém Würzburgu chtěla probudit spící a lhostejná srdce
tamějších lidí. Čtyřicet chlapců a děvčat se rozhodlo rozdávat v centru města lidem nevšední
pohlednici s umělecky provedeným nápisem: "Bez tebe by na tomto kousku světa nebyl
Kristus!" Lidé to zpočátku přijímali jako působení nějaké nové sekty. Po srdečném rozhovoru
s těmito mladými lidmi však pochopili význam slov "bez tebe". Bůh přece od počátku dějin
spásy dává naději každému. Ovšem na každém záleží, jak se k té naději postaví. Nenechat se
odvést od úkolů, které mi Pán svěřil, vidinou,
OBSAH 50. ČÍSLA
nadějí na nějaké lákavé štěstí, které brzy pomíjí,
Úvod...............................................................1
ani se nenechat svést jakousi vidinou "tisíciletého
Jak šel čas aneb historie FZ...........................2
blahobytu", hlásanou různými sektáři pod vlivem
subjektivního a nesprávného výkladu Písma SDM Panama 2019........................................3
svatého. A "na tomto kousku světa" se vzpřímit a Tříkrálová sbírka 2019....................................4
zdvihnout hlavu - tím udělám hodně, aby ti Pozvánka do meditačních zahrad..................4
kolem mne na mně a na mém způsobu života Co jsme prožívali v tomto roce v Písečné......4
viděli naději, radostný výhled do budoucna. Že je Liturgické sešitky pro děti...............................6
to kolikrát těžké, že to stojí hodně obětí?
24. K-ples.......................................................6
Příprava na Vánoce je také většinou spojena Modlitby matek (2 příspěvky).........................8
s nepopulární činností jako např. mytí, uklízení,
Kalendář.........................................................8
praní aj. Ale přiznejme si: neděláme to doma
Jak nás vnímá Bůh?.......................................9
v tomto období jaksi radostněji než jindy, protože
Čeští svatí - Svatá Anežka Česká..................9
v pozadí vidíme zářivý Štědrý večer?
To nám pomůže ochotněji a radostněji se Trocha židovského humoru..........................10
vzpřímit a zdvihnout hlavu, když v pozadí tohoto Bible podle abecedy.....................................11
všeho budeme vidět to, co označil prorok: "Za Biblické sudoku.............................................12
těchto dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude Křížovka pro náročné...................................14
bydlet v bezpečí." A my jako církev jsme nový Ze života misijního klubka ve Slatině...........15
Izrael putující k nebeskému Jeruzalému. Nestojí
Aktualita PMD...............................................18
to za to, všechno podstoupit "na tomto kousku
Poděkování za misijní jarmark v Písečné....19
světa" pro ten věčný pocit bezpečí a
Malý výtah z elektronické kroniky.................20
spravedlnosti? Přeji všem požehnaný adventní a
Vánoční příběh.............................................22
vánoční čas.

P. Wiesław Kalemba
1

Správné odpovědi kvízu a řešení sudoku....23
Vánoční pořad bohoslužeb...........................24
Farní zpravodaj - Žamberk

JAK ŠEL ČAS ANEB HISTORIE FZ
Farní zpravodaj vychází v současné podobě již 13 let. V redakci se za tu dobu
vystřídalo několik farníků, nicméně podoba a forma i četnost vycházení zůstala víceméně
nezměněna. Většinou vychází čtyři čísla do roka, nicméně párkrát se stalo, že jedno číslo
vypadlo a po něm následovalo takzvané dvojčíslo. Pokud tato dvojčísla započítáme jako
1 číslo (ostatně objevila se v kostele v podobě jednoho výtisku), napočítáme celkem
50 čísel. Jejich stručný přehled přinášíme níže. Dále si můžete přečíst úvodní stránku
úplně prvního čísla Farního zpravodaje, které vyšlo v září 2005 a mělo 12 stran. Vedle
úvodního slova otce Oldřicha obsahovalo články věnované katechismu, smíšenému
pěveckému sboru, dětskému sborečku, farnímu táboru (Expedice Králíky 2005),
proběhlým akcím, náboženství nebo třeba stavebním pracím proběhlým ve farnosti.
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Přehled dosud vyšlých čísel FZ:

Podle našich informací se zdá, že již před tímto oficiálně prvním číslem Farního
zpravodaje byly určité pokusy o vydávání časopisu nebo alespoň informativního letáku
(např. pod názvem Zpravodaj farností), nicméně v redakci již není žádný pamětník, který
by věděl, jak to tehdy s počátky zpravodaje vlastně bylo a jak hluboko do minulosti
vlastně sahají jakékoli výtisky s informacemi ze života farnosti. Věříme, že se mezi vámi
nějací pamětníci určitě najdou a budeme moc vděční, když nám pomůžete poodkrýt
tajemství vzniku našeho farního časopisu, proto neváhejte a kontaktujte nás. Vzpomínky
s námi můžete sdílet buď na adrese fzzamberk@gmail.com nebo osobně s někým
z redakční rady (viz poslední strana časopisu) např. odchytnutím v kostele.
Za redakční radu Lukáš Sourada
SDM PANAMA 2019
Motto setkání: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Lk 1,38
Jak možná víte, v lednu 2019 se uskuteční 34. Světové dny mládeže (SDM)
v Panamě. A protože se do této vzdálené země ve Střední Americe také chystám, rád bych
vám přiblížil tuto zemi a zároveň vás poprosil o modlitbu za zdar této akce.
Panama je přímořský stát ve Střední Americe, sousedí s Kostarikou a Kolumbií, má
asi 4 miliony obyvatel. Platí se místní měnou balboa nebo americkými dolary. Důležitou
roli hraje Panamský průplav, zemědělství, rybolov i turistika.
Z České republiky se vydá do Panamy asi 250 mladých lidí, asi polovina nás poletí
na SDM na 2 týdny. Odlétáme 14.1.2019 z Prahy přes Amsterodam do hlavního města
Panama. První týden strávíme v diecézi Colón, kde budeme poznávat atmosféru země,
kulturu, historii i každodenní život ve farnosti. Od 21.1. se uskuteční SDM v hlavním
městě Panama, kam přiletí i papež František. Už zveřejnil svůj program, který vyvrcholí
vigilií a společnou mší svatou s mladými lidmi z celého světa. Před třemi lety jsem byl na
SDM v Krakově, tak jsem zvědavý, jak to pojme Amerika. Díky za podporu a modlitbu.
Kuba Kladivo
Farní zpravodaj - Žamberk
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019
Čas utíká a máme tu opět advent a Vánoce za dveřmi. A po Novém roce nás čeká
opět Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou České republiky již 19. rokem. V Žamberku se
uskuteční 4. – 6. 1. 2019. Všichni, kteří jste se v minulých letech zapojili, víte, jak je to
náročné. A proto prosíme o zapojení více dětí – koledníků – i dospělých – doprovodu,
abychom mohli navštívit co nejvíce obyvatel našeho města a roznést jim radostné
poselství Vánoc o narození Jezulátka. A samozřejmě také našimi příspěvky chceme
pomoci prostřednictvím Charity všem potřebným.
Věříme, že vám tři králové přinesou radost a požehnání do vašich domovů. Děkujeme
štědrým dárcům, koledníkům i dobrovolníkům.
Kontakt: Kladivová Ludmila 702436133, Moskvová Jitka 605828890, Králová Zdislava
POZVÁNKA NA VÝLET DO MEDITAČNÍCH ZAHRAD
Možná jste již navštívili meditační sad
v Malých Svatoňovicích nebo meditační zahradu
spojenou s památníkem obětem zla v Plzni,
kterou založil politický vězeň Luboš Hruška.
Také v Ústí nad Orlicí byla letos v parku vedle
kostela otevřena meditační zahrada. V Hronově
byla 13. října vysvěcena růžencová meditační
zahrada. Dvacet obrazů do ní namalovala 75letá
paní Eva Skořepová-Radová z České Skalice.
Rámy zhotovil z krajkového kování umělecký kovář a restaurátor Petr Hartman z Nového
Města nad Metují. Zahrada se nachází za kostelem Všech Svatých v Hronově.
Marta Motlová
Poznámka redakce: Meditační zahrady vznikají na různých místech. Účelem
meditační zahrady je pomoc ve vnímání klidu, ztišení a oproštění se od starostí a
problémů. Spíše než důležitost zahradní úpravy je v meditační zahradě významné
filosofické a náboženské vnímání místa, uvědomění si věcí podstatných a ujasnění si
skutečných hodnot. (zdroj: wikipedie)
CO JSME PROŽÍVALI V TOMTO ROCE V PÍSEČNÉ…
Léto svým teplým počasím přálo různým aktivitám a my se postupně potkávali nebo
míjeli při bohoslužbách v prázdninové době. Zde nám zapálené svíčky na obětním stole
připomínaly, že ke stolu Páně s námi přistoupily další naše děti. Letní pouti v Písečné
předcházel opět velký úklid. Díky všem, kteří pomohli. Hojně navštívená již tradiční
pouť na Žampachu byla provázena hudebně hodně netradičně, a i to přispělo k její
atmosféře. Ještě jednou jsme se zde nově sešli v září, při slavení posvěcení kaple.
Farní zpravodaj - Žamberk
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To už ale naplno probíhala renovace fasády kostela sv. Kateřiny v Písečné.
O píseckém posvícení nová omítka zářila na uvítanou všem kolemjdoucím i návštěvníkům
bohoslužeb a hřbitova.

Pán Bůh odplať přízní všem, kteří se o opravu zasloužili, jednali na úřadech,
s firmami, stavební firmě za provedení a také všem dárcům, kteří jakoukoliv finanční
částkou na opravy přispěli.
Společnou modlitbou při svících na hřbitově jsme zavzpomínali na naše zemřelé a
v pátek za ně slavili zádušní mši svatou.
Závěr liturgické doby nám vždy ohlašuje Kateřinská pouť, tu jsme oslavili mší svatou
s odpoledním posezením na faře. Sešlo se nás tak akorát (ale vešlo by se i víc) a při kávě a
bohatém občerstvení se zavzpomínalo nad kronikou a zazpívala se fůra rytmických
písniček, jejichž vznik nám přiblížili manželé Stráníkovi. Děkujeme za přípravu, podporu
vaší účastí a hlavně manželům Lipenským, kteří se pustili do výmalby společenské
místnosti, ve které bylo útulno, jako v každém uklizeném pokojíčku.
Na poslední listopadový den byl pan farář požádán paní starostkou Písečné o sváteční
slovo při rozsvěcení vánočního stromu. Děkujeme Vám, pane faráři, za milá a povzbudivá
slova, která přispěla k příjemné atmosféře tohoto setkání. Snad můžeme doufat, že se to
stane novou tradicí.
Na závěr přejeme Všem: užijte si radost vánočního poselství a v novém roce hojnost
Božího požehnání.
Za farníky v Písečné Hanka Ryšavá
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LITURGICKÉ SEŠITKY PRO DĚTI
Od 1. adventní neděle nabízí naše farnost dětem přibližně od 3 let a dětem mladšího
školního věku pomůcku k hlubšímu porozumění a prožívání bohoslužeb.
Jedná se o barevné sešitky,
schválené
Českou
biskupskou
konferencí, které obsahují zkrácené
texty bohoslužby slova, příběh ze života
dětí a hádanku, která navazuje
na evangelium. Pokud se dětem podaří
hádanku vyluštit a vhodit správnou
odpověď do připravené krabice
v kostele, čeká je pak další neděli malé
překvapení. Toto se týká kostela
sv. Václava v Žamberku. V jiných
farnostech by si to musel vzít na starost
někdo z dospělých.
Sešitky jsou s pěknými obrázky a
mohou dětem napomoci k lepšímu
soustředění se na mši svatou. Sešitky
jsme zakoupili na celý církevní rok
(cyklus C), pro každou nedělní mši
svatou. Dětem, jejichž rodiče projevily
o sešitky zájem, sešitky rozdáváme postupně, nyní je dostaly na celou adventní dobu. Děti
se tak mohou připravit na bohoslužbu slova již doma, společně s rodiči si přečíst příběh a
vyluštit hádanku. Více informací, jak se dá se sešitky pracovat, naleznete na webových
stránkách www.liturgieprodeti.cz.
Marie Souradová, katechetka
24. K-PLES
Dne 1. 12. jsem se s partou kamarádů zúčastnil již
24. ročníku křesťanského plesu v Novém Městě nad
Metují. Každý ples nese své téma, letošním tématem byl
Vesmír. Podle toho jsou voleny i kostýmy a oblečení.
Letos se zde moc vesmírných kostýmů nevyskytlo,
většina účastníků byla oblečena klasicky, tak jak se na
plesy chodí.
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jsme se vydali směrem k místní sokolovně, místu konání plesu. U vstupu do sálu nás
čekalo milé uvítání, anděl, který nám předal “welcome drink” (přivítací nápoj), našli jsme
si svá místa a hned následovalo slavnostní předtančení. Po předtančení byla na programu
tzv. taneční sedmička. Ta spočívala v tom, že každý, kdo se nezdráhal, obdržel lístek
s názvy sedmi tanců, ke kterým si sám připsal jména partnerů, se kterými jednotlivé tance
absolvuje. Kapela potom postupně zahrála všech sedm druhů tanců. Ty si každý
odtancoval s těmi partnery tak, jak si je zapsal.
Po ukončení se lístky odevzdávaly a náhodně vylosovaný tanečník se svými sedmi
partnery vyhrál dort. Následovala možnost volného tance a zábavy. K poslechu a tanci
hrála kapela The Five Band, která byla opravdu úžasná a každý si ji pochvaloval.
O půlnoci bylo vyhlášeno překvapení, které bylo příjemným zpestřením celého večera.
Jednalo se o soutěže mezi třemi vybranými účastníky. Ples končil ve 2 hodiny ráno.
Odebrali jsme se přespat na místní faru.

Po cestě jsem obdivoval krásu nočního osvětleného města, zejména náměstí, kterému
dominují stylové domy s podloubími a zámek.
Ráno jsme společně prožili mši svatou a poté jsme odcestovali vlakem domů.
Všichni jsme si to moc užili, pořádně jsme si zatancovali a těšíme se na další ročník
příští rok.
Výtěžek z letošního ročníku K-plesu poputuje na nadaci Pferda, tj. organizaci, která
pomáhá postiženým lidem zařadit se do běžného života.
Václav Rendl
Farní zpravodaj - Žamberk
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POZVÁNKA NA MODLITBY MATEK PRO MAMINKY MALÝCH DĚTÍ
Ráda bych pozvala všechny maminky na společné Modlitby matek, které probíhají
zde v Žamberku, jednou za čtrnáct dní dopoledne. Scházíme se vždy u jedné z nás doma.
Maminky se během setkání společně pomodlí za své děti, rodiny, maminky v obtížných
situacích, apod. Nejprve se modlíme společně, poté čteme úryvek z Bible a následují
individuální modlitby, kdy odevzdáváme Pánu svá poděkování a prosby. Setkání probíhá
vždy v uvolněné atmosféře, kdy si děti mohou pohrát s dalšími dětmi a s hračkami, které
doma nemají. Společně se podělíme také o své starosti či radosti a probereme různá
témata týkající se našich ratolestí. Momentálně se scházíme v maximálním počtu pěti, ale
bývá nás i méně. Proto bychom byly rády, kdyby se k našemu společenství přidaly i další
maminky. V případě zájmu kontaktujte Markétu Markovou na e-mailové adrese
marketa.markova27@gmail.com nebo na tel. čísle 775 270 491.
Eva Králová
POZVÁNKA NA MODLITBY MATEK NA FARU V ŽAMBERKU
V Žamberku se pravidelně scházejí na Modlitby matek maminky na mateřské
dovolené, jejichž setkávání jsou dopoledne, vždy u jedné maminky doma. Tuto skupinku
vede Markéta Marková.
Touto cestou bych chtěla oslovit maminky školních dětí, které již se mnou zažívaly
společenství MM a měly by zájem se setkávat, samozřejmě zveme mezi sebe i další
maminky. Jedná se o setkávání na faře v Žamberku, jedenkrát za čtrnáct dní, vždy
v pondělí od 19:30 hodin. První setkání proběhlo v pondělí
10. 12. 2018. Setkávat se budeme v týdnu, kdy nejsou Modlitby
otců – jeden týden maminky, druhý otcové.
Z brožurky Modliteb matek:
Pane, dej mi oči, které uvidí v mých dětech Tebe,
Tvoje milující srdce, abych je milovala,
a Tvoji něžnou pomoc při jejich růstu.
Dej mi Tvou moudrost při jejich vedení
a Tvoji sílu, když odcházejí z domu. Amen.
Jana Jägerová
KALENDÁŘ
Stále si všichni stěžujeme, jak jsme zapřaženi a jak jsme honěni úkoly, které máme
splnit. Kalendář, který máme v levé náprsní kapse, v mobilu či tabletu nám svými termíny
a sjednanými schůzkami často leží na srdci jako kámen. To nám snadno zastírá, jakým je
pro nás kalendář darem. Vznikl na dlouhé cestě lidstva dějinami a byl utvářen mnoha
generacemi. Ještě dříve, než zapíšeme na stránky nového roku své první povinnosti, má
Farní zpravodaj - Žamberk
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rok prostřednictvím kalendáře už strukturu. Nepřehledný sled dní je už rozdělen,
uspořádán a zlidštěn. Slunce, Měsíc a hvězdy i střídání ročních období jsou uvedeny do
vztahu k našemu životu. Jsou předem vyznačeny týdny a měsíce. A dopředu už je nám
dvaapadesátkrát dána jako dar neděle, k tomu svátky a sváteční období, jejich počátky,
jejich vyvrcholení a doznívání. Tímto řádem jsou předem do všech nadcházejících i
uplývajících dní, do vzestupu i sestupu celého našeho života vetkány dějiny spásy – náš
rok je rokem Páně. Soustřeďme se proto na plné prožívání přítomného okamžiku, který
kontinuálně vychází z minulosti a spojitě se stává budoucností. Ponechme svoji minulost
Božímu milosrdenství, přítomnost Boží lásce a budoucnost Boží prozřetelnosti.
Lída Kladivová
JAK NÁS VNÍMÁ BŮH?
Kdyby měl Bůh ledničku, nalepil by si na ni tvůj obrázek.
Kdyby měl peněženku, nosil by v ní tvou fotografii.
Každé ráno ti posílá květiny a každé ráno vycházející slunce.
Naslouchá, kdykoli si chceš povídat.
Může žít kdekoli ve vesmíru – a vybral si tvé srdce.
A ten vánoční dárek, který ti poslal v Betlémě?
Smiř se s tím, příteli. ON JE DO TEBE BLÁZEN !!!
Bohumila Lipenská

ČEŠTÍ SVATÍ – SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ
Svátek: 13. listopadu

panna, řeholnice

Narodila se kolem roku 1205 v Praze jako
dcera krále Přemysla Otakara I. a královny
Konstancie Uherské okolo 21. ledna, na svátek sv.
Anežky Římské, po které dostala jméno. Ačkoli
měla možnost žít přepychovým životem,
a dokonce se mohla stát manželkou německého
císaře Fridricha II. či anglického krále Jindřicha
III., zvolila si život skromné řeholnice. S pomocí
svého bratra Václava I. založila v Praze první
klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož
roku 1234 sama vstoupila a stala se jeho
představenou. Z Anežčina popudu byl také
založen řád křižovníků s červenou hvězdou.
Urovnávala spory mezi králem Václavem I. a jeho
9
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synem Přemyslem Otakarem II. Usilovala o osobní a nezištnou svatost s pokorou a láskou
ve službě nemocným, chudým i spolusestrám. Kromě toho tato vysoce vzdělaná a moudrá
žena psala a četla v češtině, latině, němčině a italštině. Dopisovala si se svatou Klárou,
ačkoliv se s ní osobně nikdy nesetkala. Z let 1235 až 1254 známe více než dvacet listin
psaných papežům Řehoři IX. a Inocenci IV., ve kterých jsou dotazy, prosby a náměty
k praktickým i teologickým aspektům vedení kláštera či celého řádu. Sv. Kláře Anežka
adresovala nejméně tři dopisy. Zemřela ve svém klášteře Na Františku 2. března 1282.
Za blahoslavenou byla z podnětu pražského arcibiskupa a kardinála Bedřicha Josefa
Schwarzenberga papežem Piem IX. prohlášena v roce 1874, za svatou ji prohlásil papež
Jan Pavel II. dne 12. listopadu 1989.
Znázorňování: Svatá Anežka bývá nejčastěji zobrazována v řeholním rouchu
a s korunkou na hlavě. Často mívá ubožáky u nohou a model kostela v ruce. Na obrazech
ji můžeme vidět, jak ošetřuje nemocné, uděluje almužnu a sytí hladové.
*Stálá expozice věnovaná životu a dílu sv. Anežky České se nachází v Muzeu
Karlova mostu v Praze (http://www.muzeumkarlovamostu.cz).
Otázky k předchozímu tématu o sv. Václavovi: (správné odpovědi naleznete v článku
v předchozím čísle zpravodaje /září 2018/ na straně 8 a 9)
1) Kde byl svatý Václav zavražděn?
a) ve Staré Boleslavi, b) v Libušíně, c) v Praze
2) Ve kterém století tento světec žil?
a) 9. století, b) 10. století, c) 11. století
3) Kdo se staral o Václavovu křesťanskou výchovu?
a) maminka Drahomíra, b) bratr Boleslav, c) babička Ludmila
Příště se můžete těšit na článek věnovaný sv. Vojtěchovi.
Lukáš Sourada,
převzato z internetu a z knížky Čeští svatí od Česlavy Talafantové
TROCHA ŽIDOVSKÉHO HUMORU
Pan Kohn sázel na dostizích. Moc se mu ale nedařilo, a tak hledal nějakou pomoc.
Náhle uviděl katolického kněze, jak žehná jednomu z koní. Po chvilce váhání se rozhodl
na toho koně vsadit. A ejhle, kůň vyhrál o tři délky a pan Kohn vyhrál dva tisíce. Honem
tedy pospíchá zpět do paddocku, aby viděl, kterému koni bude kněz žehnat. Vsadil
a znovu vyhrál. Tak to šlo celý den. Před posledním dostihem se pan Kohn rozhodl, že
vsadí všechny peníze. Opět vsadil na koně, kterému kněz žehnal. Závod je odstartován.
Pan Kohn nevěřícně zírá na svého koně. Ten se motá po dráze, sotva běží. Nakonec
do cíle doběhne poslední a za cílovou čárou padne. Pan Kohn přišel o vše. Zachmuřeně
kráčí směrem k východu a přemýšlí, jestli to náhodou nebyl Boží trest, když tu náhle
Farní zpravodaj - Žamberk
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potká kněze, který po celý den koním žehnal. „Co to mělo znamenat, otče? Všem koním,
kterým jste požehnal, se dařilo. Proč tomu tak nebylo i u toho posledního?“
„ Ty jsi katolického vyznání, synu?“ opáčí kněz.
„ Ne, židovského.“
„ No a proto nepoznáš rozdíl mezi požehnáním a posledním pomazáním.“
Notář čte závěť zemřelého bohatého Žida:
„A Murdachovi jsem slíbil, že si na něj v závěti vzpomenu.
Tímto mu tedy posílám moje upřímné pozdravení.“
Kohn s Roubíčkem jsou ve vězení. Kohn sedí na pryčně,
Roubíček přechází po cele. Kohn nevrle povídá: „Roubíček,
jestli si myslej, že když choděj, že neseděj, tak se sakra
mejlej.“
Adam a Eva sedí v Rajské zahradě, drží se za ruce a
pozorují západ slunce. Eva se něžně přitulí k Adamovi a
zeptá se: „Opravdu mě miluješ?“
„A koho jinýho?“ odpoví Adam.
z internetu čerpal Lukáš Sourada
BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem F.
1.
2.

Město, ve kterém byla pokřtěna první evropská křesťanka Lydie.
Židovská náboženská skupina, jejíž přívrženci patřili
k největším odpůrcům Ježíše.
3. Jméno užívané ve starém Egyptě pro označení
panovníka.
4. Římský místodržitel, který vyslýchal apoštola Pavla.
5. Jeden z prvních Ježíšových učedníků, který pocházel
z Betsaidy.
6. Strom, který Ježíš odsoudil k uschnutí.
7. Křesťanka v Kenchrejích, kterou apoštol Pavel doporučil
římským křesťanům ke spolupráci.
8. Římský místodržitel a Felixův nástupce, který také vyslýchal apoštola Pavla.
9. Otec prorokyně Anny, která se v chrámu setkala s novorozeným Ježíšem.
10. Jedno z míst, kam se po Štěpánově smrti uchýlili křesťané před
pronásledováním.
11. Příslušňík Herodova rodu, po kterém byla pojmenována Cesarea na severu země.
11
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12. Mladý korintský křesťan, který navštívil Pavla a potěšil ho, když působil
v Efezu.
Ondřej Jäger
BIBLICKÉ SUDOKU
Stejně jako u každého jiného sudoku je Seznam zkratek Biblických knih dle ČEPu
řešením úlohy zcela vyplněná sudoku
Mt Evangelium podle Matouše
tabulka. Než však začnete luštit, musíte
Mk Evangelium podle Marka
nejdříve doplnit chybějící "startovací čísla",
L Evangelium podle Lukáše
bez nichž by bylo vyřešení velmi složité,
J Evangelium podle Jana
ne-li nemožné. V tabulce jsou nahrazena
Sk Skutky apoštolů
dvojtečkami (:) (chybí v každém řádku jedno
Ř Římanům
- řádky A až I) a vy je získáte vyhledáním
1K První list Korintským
příslušného novozákonního verše v Bibli
2K Druhý list Korintským
(Český Ekumenický Překlad) podle znění
Ga Galatským
verše a neúplného odkazu na něj. Chybí
Ef Efezským
vždy pouze poslední číslice (její prázdné
Fp Filipským
místo je vyznačeno podtržítkem), takže při
Ko Koloským
hledání máte na výběr z devíti veršů (např.
1Te První list Tesalonickým
Mt 21,1_ znamená hledání v úseku Mt 21,11
2Te Druhý list Tesalonickým
až Mt 21,19). Když v tomto úseku najdete
1Tm První list Timoteovi
verš shodný s citovaným v zadání úkolu,
2Tm Druhý list Timoteovi
dopíšete příslušnou číslici do řádku sudoku
Tt Titovi
tabulky na místo označené dvojtečkou.
Fm Filemonovi
Vyhledávání veršů podle odkazu je velmi
Žd Židům
jednoduché. Odkaz začíná zkratkou názvu
Jk List Jakubův
biblické knihy, následuje číslo kapitoly a za
1Pt První list Petrův
čárkou nakonec číslo verše. Při hledání si
2Pt Druhý list Petrův
tedy nalistujte nejprve příslušnou knihu a její
1J První list Janův
kapitolu (tyto údaje jsou většinou v Bibli v
2J Druhý list Janův
horním rohu každé stránky) a potom
3J Třetí list Janův
vyhledáte verš - čísla veršů jsou vyznačena
Ju List Judův
přímo v biblickém textu.
Zj Zjevení Janovo

A Zj 18,_

Pak budou naříkat nad ní a bědovat králové světa, kteří s ní smilnili a
hýřili, až uvidí dým hořícího města.

B 1Tm 2,_

Byl jsem ustanoven hlasatelem a apoštolem tohoto svědectví – mluvím
pravdu a nelžu – učitelem pohanů ve víře a v pravdě.
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C J 14,_

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl
bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

D Ř 15,2_

Až dokončím tento úkol a řádně jim odevzdám výtěžek sbírky, vydám
se do Hispanie a zastavím se u vás.

E Mt 15,1_

Ale on jim odpověděl: „Každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský
Otec, bude vykořeněna.“

F Sk 16,1_

Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás
s prosbou: „Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého
domu a buďte mými hosty.“

G L 11,4_
H 2K 2,1_

Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté.

I Mk 15,_

Tu se ho Pilát znovu otázal: „Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na
tebe žalují!“

Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní
životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání
způsobilý?

Lukáš Sourada
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KŘÍŽOVKA PRO NÁROČNÉ
Maminka říká : „Pepíčku, netahej kočku za ocas.“ Pepíček odpoví: " …Tajenka."

Vodorovné legendy
A BIBLICKÁ HORA, ČERVENOŽLUTÁ BARVA, HOMÉRŮV EPOS
(8.STOL.PŘ.N.L)
B VELKÁ 100 M2, NACISTICKÝ KONCENTRAČNÍ TÁBOR, ANGL.NE, JEDEN
ZE SMYSLŮ
C TAJENKA 1.DÍL, VÝRAZ CHLÁCHOLENÍ
D ŽENSKÉ JMÉNO (13.8.), AUTOBUS PRO LYŽAŘE, KDO MEKÁ
E POSUNOVAT, PROVÁDĚT TANEC, DOBRÝ ROZMAR
F STUPEŇ RYCHLOSTI, VELKÁ KOLA, CHYTAČ
G BOLTEC, TAJENKA 2.DÍL
H NÁZEV HLÁSKY, SVINOVACÍ ZÁVĚS, NĚMECKÁ AUTOMOBILKA, MPZ
UKRAJINY
I OZVĚNY, KDO SKLÍZÍ TRÁVU, METY, TYP POČÍTAČOVÉ PAMĚTI
Svislé legendy
1 DĚTSKY SPÁT, VELMI
2 ÚSTNÍ SAMOHLÁSKA, CITOSL.ODKAŠLÁVÁNÍ
3 VČELÍ SPOLEČENSTVÍ, LÁTKA
4 VLASTNÍ PRVNÍ ŽENĚ, POVEL PRO PSA
5 ROMÁN W.FAULKNERA (1954), SOMÁLSKÁ STUDNA, SEVEŘAN
6 PŘEDLOŽKA, STANICE TECHNICKÉ KONTROLY, ALOU
Farní zpravodaj - Žamberk
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7 MALÁ RÁNA, POLE
8 CITOSLOVCE RŮZNÝCH POCITŮ, SPZ DINSLAKEN (NĚMECKO), ROKY
9 TU MÁŠ, ZKRATKA RADY BEZPEČNOSTI, VOJENSKÁ HODNOST
10 BONBONY GUMOVÉ, NEWTONOVO JMÉNO
11 ODLIŠNÍ (SLOVENSKY), SMRŠTĚNÍ, ZAKVIČENÍ VEPŘE
12 ČESKÝ LITERÁT, NOSITEL STÁTNÍ CENY ZA LITERATŮRU, LASKAVÁ,
SPZ ISLE OF WRIGHT (V.BRITÁNIE)
13 Z FLEKU, SVĚTADÍL
14 ZÁCHVATY ZUŘIVOSTI, NÁŠ MALÍŘ
15 AMER.GEOLOG, RUČNÍ LAMAČKA NA LEN
16 KORÁLOVÝ OSTROV, POPLACH
Pomůcka: DANA, LOM.
Pavel Holubář
ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ
Každý rok se s naším Misijním klubkem těšíme na
tradiční Misijní den, který se již po osmé konal ve farnosti
Choceň. Bohatý program, který pořadatelé připravili, jsme si
opravdu užili. Čekal nás výlet do Tanzanie, hry, scénky,
misijní tvoření, koncert, vystoupení šermířské skupiny a
slavná mše svatá s obřadem přijetí dětí do PMDD. Ani my
jsme nepřijeli s prázdnou a zahráli jsme pro ostatní scénku
o putování misionáře s poselstvím papeže Františka pro celý
svět a do Misijního jarmarku jsme přivezli spoustu dárků.
Radost ze setkání jsme měli dvojnásobnou, protože do
našich řad byla v Chocni slavnostním obřadem do Papežského misijního díla dětí
s několika dalšími dětmi z celé České republiky přijata Evička a Nelinka. Malí misionáři
odpovídali na otázky, o co se chtějí v misijním díle snažit, a pak společně předložili Bohu
modlitbu a dostali požehnání: „Pane Ježíši, slibujeme Ti, že Zdrávas Maria bude naše
každodenní modlitba, že si každý týden něco dobrého odřekneme a ušetříme peníze pro
chudé děti. Panno Maria, Královno misií, prosíme Tě za děti, které hladoví. Amen.“
Požehnání: „Bože, Stvořiteli celého světa, požehnej těmto dětem a učiň je misionáři tvé
lásky a pokoje. Pomáhej jim svou milostí a posiluj je v jejich misijním poslání. Ať
vydávají radostné svědectví o své víře svými slovy i činy všude, kam přijdou. Buď vždy
s nimi a provázej je svým požehnáním. Amen.“
Celou fotogalerii z Misijního dne 2018 najdete na: http://www.missio.cz/zapojtese/setkani/misijni-den-2018-v-chocni/
Na setkání 2. října jsme si s dětmi vyprávěli o životě dětí v Tanzanii a k tomu nám
hezky posloužilo nové misijní číslo Duhy „Tak žije Tanzanie“. Děti se dozvěděly, jak se
liší africké děti od evropských, co všechno v Tanzanii dělají misionáři nebo jak si vyrobit
15
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zvířecí masky. Společně jsme se pomodlili za misie a malí misionáři přinesli svůj
nastřádaný Misijní bonbónek pro chudé děti v misiích. Po celý misijní měsíc říjen děti
plnily úkoly z kalendáře Misijní říjen, který jim pomohl také lépe plnit každodenní běžné
domácí povinnosti. Do jarmarku jsme tvořili s velkou podporou maminek panenky
z makovic, kterým maminka Hanka Hanyková našila krásné sukýnky a my jí a mamince
Jitce Macháčkové tímto moc děkujeme i za „šicí pomoc“.
http://www.missio.cz/galerie/foto/ze-zivota-misijniho-klubka-ve-slatine-nad-zdobnici-avyrabeni-panenek-z-makovic/

Na oslavy Světového dne misií v kostele Proměnění Páně se děti připravovaly celý
říjen plněním úkolů z kalendáře Misijní říjen, na setkáních cvičily písničky a dostávaly
odpovědi na to, proč se slaví Misijní neděle, komu pomůžeme sbírkou pořádanou
Papežským misijním dílem šíření víry a také s kým se spojujeme v našich modlitbách při
Misijním mostu modlitby. Na Misijní neděli přinášely děti obětní dary za všechny
kontinenty a ke komentáři, který vysvětloval jednotlivé symboly, byly přidány přímluvy
za misie a misionáře ve světě. Závěr patřil „Dětem v Africe“ – písničce, kterou mají děti
moc rády. Naše řady rozmnožilo Misijní klubko z Písečné, které přijelo slavit s námi a
pomohlo nám s hudebním doprovodem a za to mu moc děkujeme! Na fotografie se
můžete
podívat
zde:
http://www.missio.cz/galerie/foto/misijni-nedele-v-kostelepromeneni-pane-ve-slatine-nad-zdobnici-2/
Farní zpravodaj - Žamberk
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Z oslav Misijní neděle najdete fotografie ze Slatiny i ze Žamberka v Missio magazínu
PMD v archivu Tv Noe na: http://www.tvnoe.cz/porad/missio-magazin-listopad-2018
Ke konci roku bývá Misijních jarmarků víc a my pomáháme a posíláme dárky také do
míst, kde nemají Misijní klubka, aby mohli ve farnostech jarmarky uspořádat. A tak naše
setkání mají na programu vždy i nějaké tvoření a tím stavíme pomyslný MOST přes celý
svět (M – modlitba, O – oběť, S – služba, T – tvořivost = MOST). Pustili jsme se tedy do
zdobení lžiček fimo hmotou. Tady se můžete podívat, jak se to dětem a maminkám
povedlo: http://www.missio.cz/galerie/foto/tvoreni-pro-misie-ve-slatine-nad-zdobnici-3/

2. listopadu, kdy vzpomínáme na Všechny věrné zemřelé, jsme se s dětmi vydali na
hřbitov ke kostelu Proměnění Páně. Na opuštěných hrobech jsme zapálili svíčky jako
znamení věčného života a pomodlili se modlitbu za zemřelé a na úmysl papeže Františka.
Na faře jsme pak vyráběli na Misijní jarmark podzimní dekorace, zdobili svíčky fimo
hmotou a tvořili přívěsky, které budou hezkým dárkem pro nejbližší pod stromečkem.
http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/setkani-misijnihoklubka-ve-slatine-nad-zdobnici-s-tvorenim-pro-misie/
Na setkání 13. listopadu malovaly děti vánoční pohlednice, abychom mohli podpořit
projekt papežských misií Pohled pro misie. Namalované pohlednice děti v adventním čase
nabízí za dobrovolný dar a výtěžek pošlou na podporu dětí, které nemají prostředky k
důstojnému životu. Další náplní setkání bylo zdobení svící voskovými pláty, které nás
moc baví. Dětem se dařila zvířátka, květiny, vánoční motivy… Nakonec jsme si s dětmi
17
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zazpívali, protože, jak říká sv. Augustin „Kdo zpívá – dvakrát se modlí“:
http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/zdobeni-svici-smisijnim-klubkem-ve-slatine-nad-zdobnici/
K výrobě adventních věnců, dekorací a svícnů jsme se sešli 27. listopadu. Dělali to
všichni s velkou chutí a zápalem. Jeden věnec si děti odnesly domů a další věnce putovaly
na Misijní jarmarky do okolí. Setkání zakončila společná modlitba, v níž zazněly prosby
za misie, poděkování za rodiče, kteří nám se vším pomáhají, a také prosby za nemocné
děti a sirotky. Fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách Papežských
misijních děl.
Na 1. neděli adventní proběhl Adventní Misijní jarmark
na výstavě ve Slatině nad Zdobnicí. Chci poděkovat
maminkám, které pomohly s jarmarkem a přinesly výrobky a
perníčky: Hance Hanykové, Jitce Macháčkové, Petře
Hájkové, Janě Vyhnálkové, Lence Saligerové, Ladě
Adamcové, Áje Bednářové, Petře Hynkové, Monice
Mazurové, Renatě Holubářové, Františce Kopecké a všem
dětem…. za nedělní pomoc pak Marušce a Evičce!
Poděkování patří i celým rodinám a ve farnosti děkujeme za
podporu otci Wiesławovi!
Nesmíme však zapomínat, že nejdůležitějším posláním misionářů je hlásání radostné
zvěsti, to že jsme milovanými Božími dětmi, že je tu někdo, kdo o nás stojí a nade
všechno nás miluje! Bůh poslal svého jediného Syna, aby nás spasil. A jeho narozeniny
budeme brzy slavit. Malí misionáři plní úkoly v Adventním misijním kalendáři, který je
vede k Betlému a učí je, jak svým životem mohou hlásat radostnou zvěst a jak mít
druhého rád!
„Nemůžeš milovat jen, pokud se Ti to "vyplatí". Láska se ukazuje tehdy, když
překračuje hranice sebezájmu a když se dává bezvýhradně.“ (papež František)
Přeji Vám všem, abyste šťastně doputovali do Betléma a prožili pokojné vánoční
svátky i nový rok 2019!
Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí
Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD
AKTUALITA PMD
… ANEB JEDEN DÁREK NAVÍC® PRO RODINY V SÝRII
„Radostného dárce miluje Bůh…“ (2. Kor 9,7)
„Blaženější je dávat než dostávat“ (Sk 20,35)
Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří strádají, a připravme jim Jeden
dárek navíc®.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Občanskou válkou v Sýrii velmi trpí všichni obyvatelé, zoufale se však dotýká právě
dětí. Podpořte společně s námi výživový program arcidiecéze Aleppo, který dětem
pomáhá zajistit pravidelné jídlo.
Od arcibiskupa Arménské katolické církve Mons. Boutrose Marayatiho, který za
syrské projekty odpovídá, obdržela Papežská misijní díla dopis společně s fotografiemi,
v němž zmiňuje, jak byl dar od PMD v ČR na nákup potravin využit v loňském roce.
Letos chceme podpořit nákup potravin pro stovku dětí a jejich rodin. Náklady na
jeden tzv. košík, v němž jsou potraviny na jeden měsíc, činí 230 Kč, příděl na půl roku
pro jednu rodinu vyjde na 1380 Kč. Přispět však můžete libovolnou částkou.
Údaje k platbě: Číslo účtu: 72540444/2700
Variabilní symbol: 240 – Sýrie
Specifický symbol: vyplňují pouze členové PMD (členské číslo)
nebo farnosti (přidělený kód)
Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2018.
Plakát ke stažení na:
http://www.missio.cz/headline/jeden-darek-navicpro-rodiny-v-syrii/
Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!
Národní kancelář PMD v ČR, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové
PODĚKOVÁNÍ ZA MISIJNÍ JARMARK V PÍSEČNÉ
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Misijní klubko v Písečné připravilo 30. 11. 2018 Adventní Misijní jarmark při
rozsvícení stromu v Písečné. I přes velkou nepřízeň počasí děti s úsměvem nabízely
adventní věnce, zdobené svíčky, perníčky, rozmanité dárky, misijní kalendáře,
omalovánky a další materiály. Za přípravou jarmarků stojí vždy hodně práce, kterou si
málokdo dovede představit.
Chci moc poděkovat Marušce a Danovi Klížovým za ochotu a čas udělat při všech
každodenních starostech ještě něco víc a vést k této pomoci druhým své i další děti. A
děkuji i malým píseckým misionářům, kteří se trpělivě jarmarku věnovali! Děkuji za
každý Misijní jarmark, který může pomoci! Bůh, který vidí i to, co je skryté, jistě odplatí
všem, kteří mají srdce otevřené pro všechny potřebné!
Všem dárcům, kteří přispěli, děkujeme, výtěžek podpoří projekty Papežských
misijních děl v chudých misijních zemích!
Za PMD Bronislava Halbrštátová
MALÝ VÝTAH Z ELEKTRONICKÉ KRONIKY
Tak dětem nastala opět škola, školní pomůcky
už byly požehnány.
V sobotu 8. září jsme oslavili „Kapelskou“ pouť
v Žamberku v kapli sv. Rozálie, a také další sobotu
pouť v kapli vedle kostela – k Panně Marii Bolestné.
Koncem měsíce září začala dětem výuka
náboženství, a to v Žamberku na faře pro dvě
skupiny školních dětí, v Písečné a ve Slatině
n. Zdob. ve škole po jedné skupině dětí. Katechetky jsou Mgr. Marie Souradová a
Mgr. Bronislava Halbrštátová. Starší mládež má také výuku katecheze vždy v pátek po
večerní mši sv. na faře s Otcem Wiesławem.
V pátek 28. září jsme oslavili patrona našeho farního kostela poutní mší sv., kterou
celebroval P. Pavel Boukal, koncelebranté byli P. Josef Roušar a P. Wiesław. Bohužel zde
bylo ještě lešení, i když už téměř skončily restaurátorské práce na stropě presbytáře.
Misijní klubka ze Slatiny a Letohradu připravila na tento sváteční den Misijní jarmark
před kostelem na pomoc chudým zemím v Africe.
Z kostela se většina přítomných přesunula na farní zahradu (některé ženy i do farní
kuchyně), kde pokračovalo veselé slavení tzv. farním dnem. Co více k tomu dodat?
Opravdu výborné jídlo, dobré pití, krásné počasí, veselá hudba i tanec. V 16 hod.
benefiční koncert trubačů KRNAP v kostele, při kterém se vybralo na opravy kostela přes
10 tisíc Kč. Poté opět na zahradě zábava s grilováním. V 18 hod. byl další varhanní
koncert v kostele.
Od měsíce října začala po nedělní mši sv. krátká pětiminutovka – katecheze pro
farníky, velice přínosná a potřebná!
Farní zpravodaj - Žamberk
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V první dekádě měsíce října bylo z kostela sv. Václava odvezeno lešení, uklizeno a
interiér našeho kostela je opět o něco hezčí.
V sobotu 13. října se v kapli P. Marie Bolestné pořádala již tradiční podzimní sbírka
ošacení a dalších potřeb pro Diakonii Broumov.
V pátek 19. října se po mši sv. na faře konalo setkání členů pastorační rady farností.
V sobotu 20. října od 19.30 hod. proběhla na faře přednáška Mgr. Leoše Halbrštáta
o misijních cestách do Tanzanie, Mexika a Bangladéše s promítáním krátkých dokumentů.
Sešlo se dost pozorných posluchačů, většinou mladších ročníků, což je dobré. Před
21. hod. se všichni přesunuli do ztemnělého kostela, osvíceného pouze svíčkami. Před
obětním stolem byl znázorněn růženec ze svící a barevných látek, z nichž každá
znázorňovala jeden kontinent. Každý kontinent představovala jedna stylově oblečená
panenka. Přítomní se pomodlili desátek růžence – vždy dva Zdrávasy za jeden kontinent.
Misijní most modlitby byl ukončen písněmi při kytaře.
V listopadové „dušičkové oktávě“ se konaly pobožnosti za zemřelé na všech
hřbitovech našich farností – v Žamberku, Písečné, Líšnici, Slatině n. Zdob., Kameničné,
Helvíkovicích a Dlouhoňovicích.
Od 5. listopadu začaly probíhat na faře v Žamberku od 19.30 hod. vždy po čtrnácti
dnech Modlitby otců. V měsíci listopadu se také konaly čtyři zádušní mše svaté za naše
zemřelé, na které jsme si vzpomněli a jejichž jména zazněly místo přímluvných modliteb.
V pátek 21. září od 18 do 18.15 hod. zazněly zvony (Ať zvony zvoní) na připomínku
Mezinárodního dne míru a v neděli 11. listopadu ve 13.30 hod. opět zazněly zvony ke
stému výročí ukončení l. světové války.
Na sv. Martina se na faře v Žamberku sešlo poměrně dost farníků, aby zavzpomínali
na tohoto světce a na jeho počest zkonzumovali několik výborně upečených hus. (Tak
nevím, jestli toto projde cenzurou J)
V neděli 18. listopadu se připomínal Den Bible. Na faře
v Žamberku byla uspořádána krásná výstavka různých vydání této
Knihy knih. Navečer bylo na faře setkání s promítáním dokumentu
o Bibli a různé zajímavé soutěže. Poděkování za to patří Marušce
Souradové, která všechno velice pěkně připravila.
Slavností Ježíše Krista Krále jsme se pomalu dostali ke konci
církevního roku a začal advent. Však již toto období připomínají
brožurky „Advent“, vydané Královéhradeckým biskupstvím, které se objevily v kostele
na stolku.
28. listopadu – „Červená středa“ – vzpomínka na pronásledované křesťany, poprvé
připomínaná i v českých zemích. Také v našem kostele jsme si tuto skutečnost připomněli
mší sv. s prosbami za všechny pronásledované a zemřelé pro víru, rovněž i červeným
nasvícením venkovní části kostela jako připomínku krve.
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V pátek 30. listopadu se konala již druhá příprava na mimořádný misijní měsíc říjen
2019. Listopadové téma, Zemřelí svědci víry a misionáři, nám velice pěkně přiblížila
Mgr. Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD.
A že jste v tomto výčtu nenašli to či ono, co se konalo či proběhlo v té vaší farnosti?
No vidíte, máte proto prostor, abyste se i Vy zapojili a dali vědět o aktivitách ve vaší
farnosti či obci. (Jeden nemůže vše obsáhnout… J )
Zapsala Marta Marešová
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH - BALÍČEK VE ZLATÉM PAPÍŘE
Malá Helenka hrozně ráda chodila s babičkou na nákupy. Úplně nejvíc se těšila na
nákup, když se blížily Vánoce. Hlavně proto, že se babička nikdy nedala dlouho prosit a
Helenka se vracela domů tu s novou knížkou, jindy s omalovánkami nebo s čokoládovým
vajíčkem. Helenka by si ráda hrála s dětmi, zatímco babička nakupovala v pekárně, ale
všechny děti kolem se tvářily unuděně a nikomu se nechtělo si s ní hrát. Dokonce i babička
se snažila mít pochůzky co nejdřív za sebou, protože v obchodech neměl nikdo dobrou
náladu a nechtěl se zdržovat jediným milým slovem. Cestou zpátky babička i holčička
mlčely. Držely se za ruku a kolem nich se začal polehoučku snášet sníh.
Doma se babička posadila do svého oblíbeného křesla. Říkala mu „myslírna“. Chvíli
nad něčím dumala a pak rozhodně vstala a zamířila do komory. Za chvilku vyšla
s nádherným balíčkem ve zlatém papíře, převázaným červenou stuhou. Helenka by se ráda
podívala dovnitř, ale babička jí vysvětlila, že nemůže, protože je to tajemství. Druhého dne
ráno vyšly ven s balíčkem. První, koho potkaly, byl policista, pan Pavouk. Nepříjemný
člověk s knírem jako řídítka. S nikým se nebavil a žil sám. Babička mu balíček podala.
„Co s tím mám dělat?“ ptal se udiveně pan Pavouk.
„To je pro vás,“ špitla Helenka.
Policista se na ni užasle podíval. „Co v něm je?“ vyzvídal.
„Přátelství a štěstí,“ prohlásila babička.
„Babi, viděla jsi, jakou měl radost?“ zeptala se Helenka. „Uděláme ještě nějaké
balíčky?“ Babička zavrtěla hlavou: „Kdepak, Helenko, jeden stačí.“
„Tak i já mám nakonec nějaké přátele,“ pomyslel si pan Pavouk. Hned se mu šlo do
práce veseleji a cítil, že ho cosi hřeje u srdce. Cestou potkal pana Starého, který zametal
ulice. Byl to nesmělý člověk a děti se mu často posmívaly. Když uviděl blížící se uniformu,
přikrčil se za vozík s odpadky. Ale pan Pavouk k němu natáhl ruku s balíčkem:
„To je pro vás!“
„Děkuju,“ zamumlal nevěřícně a šťastně pan Starý. A tak se spolu spřátelili.
Ale ani pan Starý balíček neotevřel. „Udělám jím radost Dášence,“ říkal si. Dášenka
byla drobná holčička s blonďatými copánky. Jediná ze všech dětí vždycky pozdravila. Právě
měla chřipku. Když pan Starý předal dárek Dášenčině mamince, pozvala ho na kávu.
Jakmile Dášenka uviděla tak krásný balíček, hned se jí udělalo lépe. Pohladila zlatý obal a
Farní zpravodaj - Žamberk
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červenou mašli a pomyslila si: „V něm bude určitě moc krásný dárek. Pošlu ho Zuzce na
usmířenou.“
Zuzka byla Dášenčina nejlepší kamarádka, ale dva dny předtím se ve škole pohádaly a
jedna druhé přísahaly, že už spolu do konce života nepromluví ani slovo. Když Zuzka
uviděla balíček, rozběhla se za Dášenkou a všechno, kvůli čemu se pohádaly, si navzájem
odpustily. Napadlo je, že by takový dárek udělal velkou radost paní učitelce, která jim už
delší dobu připadala nějaká smutná.
Když paní učitelka našla na svém stole nádherný lesklý balíček, moc se zaradovala a
celý den jí vyučování připadalo veselejší. Když se vrátila domů, odnesla balíček paní
Ambrožové, které už děti vyrostly, žily hodně daleko a jí se po nich často stýskalo. Ani paní
Ambrožová si ho však nenechala pro sebe. Darovala ho panu Louskáčkovi. Byl to řezník, a
protože ho každý znal jen s velkým nožem nebo se sekyrou v ruce, všichni si o něm mysleli,
že nemá srdce.
Pan Louskáček si dárek také nenechal…A tak koloval dál a dál a lidé, jejichž rukama
prošel, se pak na sebe usmívali a rádi si spolu povídali. Když se Helenka s babičkou za
několik dní zase vydaly na nákupy, lidé v obchodech na sebe byli milí a děti měly chuť si
hrát. Kdosi pozdravil babičku a vyprávěl jí, co se mu přihodilo a jak jsou lidé z ničeho nic
šťastnější, protože dostali nějaký tajemný balíček. Když babička přede dveřmi hledala klíč v
kabelce, otevřela jí paní Antošová, která bydlela o patro níž a nikdy s babičkou neprohodila
ani slovo.
„Chtěla jsem vám popřát veselé Vánoce,“ řekla a podala babičce krásný zlatý balíček s
červenou stužkou.
„Děkuji vám,“ usmála se babička. „Nechcete se u nás někdy zastavit a popovídat si?“
„Hurá!“ vykřikla Helenka, když se za nimi zavřely dveře a byly samy. „Balíček se k
nám vrátil. Tak už mi povíš, co je uvnitř?“
„Nic zvláštního,“ odpověděla babička, „jenom špetka lásky…“
Lukáš Sourada, převzato z knihy Vánoční příběhy pro potěchu duše (B. Ferrero)
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VYLUŠTĚNÉ BIBLICKÉ SUDOKU

Filipy...........Sk 16,11-15
Farizeové....Mat 5,20
Farao..........1 Moj 40,1.2nn; 2 Moj 5,1nn
Felix (Antonius).....Sk 24.kap
Filip (apoštol)....Jan 1,43.44
Fíkovník.....Mar 11,12-14
Foibé..........Řím 16,1
Festus.........Sk 25,1-6
Fanuel........Luk 2,36
Fénicie.......Sk 11,19
Filip (Tetrarcha)....Mat 24, 32-33
Fortunát.....1 Kor 16,17
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
24. 12. 2018
Pondělí

Štědrý den:

15,00 hod.
17,00 hod.
22,00 hod.
24,00 hod.

Líšnice
Písečná
Slatina n. Zdob.
Žamberk

25. 12. 2018
Úterý

Slavnost Narození Páně:

9,30 hod.
11,00 hod.

Žamberk
Písečná

26. 12. 2018
Středa

sv. Štěpán:

9,30 hod.

Žamberk

27. 12. 2018
Čtvrtek

sv. Jan apoštol:

18,00 hod.

Žamberk

28. 12. 2018
Pátek

sv. Mláďátek:

17,00 hod.
18,30 hod.

Písečná
Žamberk

29. 12. 2018
Sobota

sv. Tomáš Becket:

16,30 hod.
18,00 hod.

Žamberk – zámecká kaple
Slatina n. Zdob.

30. 12. 2018
Neděle

Svátek Svaté rodiny:

8,00 hod.
9,30 hod.
11,00 hod.

Líšnice (poutní mše sv.)
Žamberk
Písečná

31. 12. 2018
Pondělí

sv. Silvestr:

17,00 hod.

Žamberk

1. 1. 2018

Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok:

Úterý

8,00 hod.
9,30 hod.
11,00 hod.

Slatina n. Zdob.
Žamberk
Písečná

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 březnu 2019.
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/
Farní zpravodaj - Žamberk
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