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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Vážení,
před několika dny jsme zahájili
nový školní rok. Jeden starověký autor
napsal, že lidské úsilí je jako práce
zemědělce. Všichni vědí, že nestačí
orat a sít. Úroda závisí na slunci, na
dešti, na počasí. Stává se, že přijdou
léta, kdy se při velké námaze získá
málo, nebo zase naopak. A přece vždy
platí: čím lépe se pole obdělá, tím
lepší úrodu nese. Podobně platí tento
zákon na poli milosti: Člověče, přičiň
se, a Bůh ti pomůže. Milost je vždy
svobodný a dobrovolný Boží dar. Ale
to, co Bůh dává, je život, činnost, a ta
oživuje celého člověka, celé jeho
srdce, mysl a všechny jeho síly. Boží
láska, aby přinesla ovoce, se musí
setkat s láskou člověka. Dáme Bohu
šanci….
Přeji hojnost Božího požehnání a
těším se na společné chvíle.
P. Wiesław Kalemba
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NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
Výuka náboženství na Základní škole ve Slatině nad Zdobnicí bude probíhat každý
sudý pátek. Pro mladší děti z 1.-4. třídy od 12 do 13 hodin, pro studenty z 5.-9. třídy od
13 do 14 hodin. Vyučovat bude katechetka Anežka Kubíčková a začne se 4. října.
V Písečné již výuka náboženství začala. Bude probíhat na Základní škole v pondělí
1x za 14 dní od 12 do 12.45 hodin.
V Žamberku se katecheze uskutečňují na faře v pondělí 1x za 14 dní. Pro děti
z 1.- 5. třídy od 15 do 16 hodin, pro studenty z nižších ročníků víceletých gymnázií a žáky
z 6.-9. třídy od 16 do 17.30 hodin. V Žamberku a v Písečné vyučuje katechetka Marie
Souradová.
Výuka náboženství pro mládež bude probíhat každý pátek od 19 hodin na faře
v Žamberku. Katecheze povede otec Wiesław.
Těší se na vás katechetky a otec Wiesław
FARNÍ TÁBOR
Letos se tradiční letní farní tábor konal poněkud neobvykle až v druhé půlce
prázdnin, konkrétně ve dnech 17. – 24. srpna. Tento týden strávilo 16 organizátorů (14
vedoucích a 2 kuchařky) a 28 dětí ze Žamberka a okolí v prostorách kláštera na Hoře
Matky Boží na Hedeči. Většina dětí spala na pokojích v prvním patře
kláštera (většinou po třech), pouze dva táborníci spolu s několika
vedoucími spali ve stanech na zahradě v areálu kláštera. Letošním tématem
byla loupež korunovačních klenotů a s ní spojená hra na detektivy (viz
celotáborová legenda na konci článku). Děti se tak seznámily s některými
skutečnými vyšetřovacími metodami a také s reáliemi ohledně
korunovačních klenotů.
V sobotu odpoledne po seznamovacích hrách a rozdělení do čtyř týmů proběhla
tvorba vlajek a vymýšlení pokřiků a názvů týmů. Letos jsme tedy na táboře měli tyto
týmy: Hvězdy, Červení banáni, Modrá krev a Chňapky. Večer jsme zpívali z Hosany a
seznámili se s detektivem Horymírem Lupusem, s. d. a jeho sluhou Bc. Antonínem
Věchejtkem, s. s. d. (sluha soukromého detektiva) a děti se šly poté podívat na ambity na
vystavené korunovační klenoty.
V neděli dopoledne týmy absolvovaly
první blok témátek. Jeden tým se dozvěděl
něco
o
identifikaci
zločince
(daktyloskopie, profily a popisy osob,
práce
s kriminalistickým
softwarem,
genetika – bukální stěr), další si vyzkoušel
něco z trasologie a vytvořil si odlitky stop,
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třetí tým se učil maskovat a pracovat v utajení a také si vyrobil parakordové náramky a
poslední tým se věnoval korunovačním klenotům. K obědu byla rajská omáčka
s knedlíkem a následoval polední klid. Odpoledne byla v 15 hodin poutní mše svatá
sloužená páterem Karlem Moravcem. Po ní se děti vydaly do lesa trénovat bystrost a
postřeh – po trojicích či dvojicích prošly postupně šest stanovišť, kde trénovaly paměť,
čich, hmat a další smysly a mezi stanovišti byly napsány části výroku („Pokud vyloučíte
vše nemožné, pak to, co zbývá, musí být pravda, byť je sebenepravděpodobnější.“), který
měly děti na posledním stanovišti celý vyslovit. Cestou zpět do kláštera nacházeli
táborníci postupně několik detektivových věcí (kravata, kufr, čapka), které je dovedly
k samotnému detektivovi, přivázanému ke stromu a vyslýchanému zločinci ohledně
korunovačních klenotů. Po ošetření zdravotnicí dorazil policista Čeněk Žouželík z útvaru
pro závažné zločiny a sdělil dětem, že korunovační klenoty byly odpoledne z klášterních
ambitů ukradeny a nyní chtěl zatknout přímo detektiva. Ukázalo se ale, že ten je
dvojníkem hledaného zločince, nicméně na rozdíl od padoucha nemá na pravém rameni
žádné tetování, takže k žádnému zatýkání nedošlo. Večer jsme si užili táborák, pohádku
Hvězd a následné hry v knihovně zakončené modlitbou na dobrou noc.
V pondělí po rozcvičce, snídani a službách (úklid v kuchyni, úklid chodby) proběhl
druhý blok témátek, u nichž se týmy protočily. Odpoledne děti získávaly u deseti stánkařů
na tržišti informace o překupníkovi, jemuž hodlají lupiči klenoty prodat. Šlo celkem o
dvacet údajů o obličeji, oděvu, jménu, přezdívce a dalších poznávacích znacích
překupníka a také o směru k jeho skrýši. Informace poskytli stánkaři dětem za vyřešení
různých hlavolamů (Ubongo, tangramy, ježek v kleci, Rubikova kostka…) nebo za
postavení věže z kelímků od jogurtů, házení šipek na terč apod. Pak se celý tábor vydal
k překupníkově skrýši, kde děti
nalezly pirátské peníze (na
tradiční hru Piráti) a zmatený
deníček s údaji o zločincích i o
korunovačních
klenotech.
Vydali jsme se pak podle mapy
složené
z dílků
v deníčku
k přístřešku, kde ale místo
klenotů byla jen varovná
zpráva
psaná
azbukou
vyhrožující táborníkům, aby
přestali s pátráním. Po večeři
následovala pohádka Červených banánů o Krysácích a
tradiční
hry
v knihovně
(Noviny, Farář vikář, Pravěk,
Džungle…).
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V úterý dopoledne se děti opět protočily u témátek a po poledním klidu bylo třeba
rozluštit policií zachycenou zvukovou zprávu (morseovka) představující komunikaci
zločinců. Z ní se děti konečně dozvěděly o tajném přemístění korunovačních klenotů na
rozhlednu na Křížové hoře. Jelikož je tedy druhý den měla čekat namáhavá cesta, bylo
třeba se řádně připravit. Druhou část odpoledne tedy táborníci věnovali fyzickému
výcviku (spolupráce, koordinace, síla, vytrvalost, přesnost, rychlost…), jehož součástí
byla také finská stezka v lese (překážková dráha v hustníku). Večer měl pohádku tým
Chňapek.
Ve středu jsme se vydali na celodenní pěší výlet na Křížovou horu nad Červenou
Vodou. Zastavili jsme se také u pramene Tiché Orlice na úbočí Jeřábu a v přístřešku na
Sv. Trojici jsme měli oběd (sekaná s chlebem, hořčicí a zeleninou), který nám z tábora
dovezl pan detektiv Horymír Lupus. Cestou jsme hráli hru Piráti. Na rozhledně jsme
nalezli korunovační klenoty a užili jsme si kruhový výhled. Zpět do Králík jsme jeli
vlakem z Červené Vody a před závěrečným výstupem na Horu Matky Boží jsme se stavili
v Penny Marketu. K večeři byl výtečný guláš s knedlíkem. I přes dvacet kilometrů
v nohách měly děti po večeři dost energie na pohybové hry na zahradě.
Ve čtvrtek proběhl poslední čtvrtý blok dopoledních témátek a odpoledne šly děti po
stopách fingovaného únosu sluhy detektiva ven z areálu kláštera. Venku děti odlily
podezřelé stopy a prošly minové pole. Mezitím byl skutečný detektiv odvlečen a na jeho
místo nastoupil dvojník (Evžen Koriandr) – ze sluhy se vyklubal známý zločinec
Volodymyr Kmyn zvaný Drcený. Spolu s nimi obsadila klášter ještě další cizí osoba –
Medard Oregáno. Tito zločinci odstranili všechna zařízení, s jejichž pomocí by bylo
možno přivolat policii a zničili telefonní kabely. Po návratu dětí do kláštera a rytmické
mši sv. v chrámu Nanebevzetí Panny Marie byli vedoucí spolu s dětmi vyslýcháni, aby
prozradili, kam ukryli po návratu
z výletu ve středu korunovační
klenoty. Až do večera pak panovala
v táboře napjatá atmosféra – zločinci
dohlíželi na všechny aktivity vč.
pohádky Modré krve a her
v knihovně. V noci se naštěstí
táborníci mohli vydat ven na stezku
odvahy a obnovit telefonní spojení,
protože zdravotnici se podařilo
zločince uspat pomocí prášků na
spaní.
V pátek mohla být konečně přivolána policie. Strážmistr Čeněk Žouželík zatkl
zločince a poté přijela předvést dětem něco ze své práce skutečná policejní hlídka
z Králík. Policisté sejmuli otisky prstů z lahve i „podezřelým“ osobám, provedli
trasologický rozbor a děti si vyzkoušely houkačku, posezení v policejním autě, želízka,
Farní zpravodaj - Žamberk
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policejní vestu a štít. Odpoledne se
táborníci vydali dle informací o směru
a počtu kroků vysvobodit detektiva
svázaného na rozhledně Val nedaleko
od kláštera. Mohli jsme se kochat
výhledy na Jeseníky i Orlické hory. Po
záchraně detektiva proběhla na zahradě
olympiáda s disciplínami jako kohoutí
zápasy, páka, trefování míčky do
obručí, házení mincí do hrnečku ve
vodě, běh s dýchací maskou a
oblekem, házení míčků do košíku na
hlavě.
Po
vyhlášení
vítězů
v jednotlivých kategoriích dle věku a
pohlaví se rozdávala dětem odměna za
nalezení korunovačních klenotů a za
pomoc při dopadení zločinců a
následoval táborák a zpívání dlouho do
noci.
V sobotu jsme uklízeli klášter, skládali stany a udělali společné fotky. Po rizotu
k obědu postupně táborníků ubývalo, jak si pro ně přijížděli rodiče, a nakonec i vedoucí
opustili areál kláštera. Věřme, že se za rok na toto nádherné místo budeme moci opět
vrátit.
Za organizátory Lukáš Sourada
Celotáborová legenda:
Velká loupež aneb staň se členem detektivní agentury a vypátrej ztracené
korunovační klenoty
Děti pátrají po ztracených korunovačních klenotech. Stopy vedou k nechvalně
známému zahraničnímu gangu a o nebezpečí není nouze.
Děti by se během hry měly seznámit s některými skutečnými vyšetřovacími
metodami a zároveň s pohnutou historií českých korunovačních klenotů. Stěžejními
vlastnostmi jsou důvtip, odvaha a schopnost spolupráce.
Stručné shrnutí hry:
Nerudný detektiv přijíždí do malého městečka, aby zde v klidu strávil dovolenou. Jak
se ukáže, koná se ve stejném klášteře, kde jak doufal stráví nikým nerušený pobyt, dětský
tábor. Detektiv je tím velmi rozladěn, protože děti ruší jeho klid. Navíc hrají děti
táborovou hru na detektivy a jemu vadí, jak málo toho děti a vedoucí o detektivní práci
vědí.
5
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Druhý den je detektiv přepaden
neznámými útočníky, kteří po něm chtějí
jakési klenoty, o kterých on nic neví. Naštěstí
ho v lese najdou a zachrání bystré a všímavé
děti. Po této události bere detektiv děti na
milost a dokonce slíbí, že jim pomůže
připravit program a něco ze své profese je
naučí.
Ukáže se, že detektiv je dvojníkem
mezinárodně
hledaného
zločince,
podezřelého z loupeže korunovačních
klenotů. Proto ho přepadli členové jiné
zločinecké bandy, kterým měl jeho dvojník
klenoty předat. Mysleli si, že je to on a že jim
chce s klenoty uprchnout a ošidit je.
Detektiv i děti a vedoucí pomáhají policii zločince i hledané klenoty najít.
Někdo dá policistům tip na překupníka, kterému mají gangsteři klenoty prodat.
Úkolem dětí je ho najít a pod záminkou, že chtějí klenoty koupit z něj vymámit důležité
informace. Podaří se jim zjistit, kde jsou klenoty ukryté, ale najdou jen prázdnou schránku
a vzkaz, aby se nepokoušeli dál čmuchat, jinak že se jim zle povede.
Policii se podaří zachytit komunikaci zločinců, ale ta je zašifrovaná a policie si s
jejím rozšifrováním neví rady. Děti jí však pomohou komunikaci rozluštit, a tak zjistí,
kam byly klenoty přesunuty. Vydávají se na dlouho a strastiplnou cestu a skutečně
klenoty najdou. Tím však dobrodružství nekončí, neboť je třeba pochytat zločince a předat
klenoty tam, kam patří.
Detektivův sluha je unesen a odvlečen neznámo kam. Děti se ho pokouší najít, ale
stopa je zavede zpátky do tábora. Ukáže se, že skutečný detektiv byl odvlečen v den, kdy
se děti vydaly hledat klenoty, a že se za něho vydával jeho zločinný dvojník. Únos sluhy
byl jen fingovaný, zločinci chtěli děti odlákat, aby mohli prohledat tábor a zjistit, kam děti
klenoty ukryly. Odvlečený sluha je ve skutečnosti komplic zločinců. Děti a vedoucí jsou v
táboře zajati a vyslýcháni, aby klenoty vydali. Během doby, kdy byl tábor prázdný,
odstranili zločinci všechna zařízení, s jejichž pomocí by se dala zavolat policie a přerušili
telefonní vedení. Táborové zdravotníci se však podaří zločince uspat, a tak mohou děti a
vedoucí během noci spojení obnovit a přivolat policii. Ta ráno zločince pochytá a podaří
se jí i zajistit plán cesty k místu, kde je vězněn nebohý detektiv, takže ho děti mohou
osvobodit. Nakonec přijede slavnostní delegace, jíž děti klenoty předají a na oslavu
uspořádají sportovní hry. Děti za jejich práci nemine odměna a detektiv je vyléčen ze své
nerudnosti a nafoukanosti.
Autorka legendy: Lída Ježdíková
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Pokřiky:
Červená je barva naše,
nejsme kompot ani kaše!
Jsme zelené chňapky,
máme silné tlapky.
Nejsme žádný babky,
vystrkujem drápky.
Zelená je barva naše,
nakopeme zadky vaše.
My jsme krev modrá,
to je barva dobrá.
Za šneky bojujem,
pro ně svět dobudem.
Hvězdné nebe to je krása,
s kometou nám přišla spása.
Hvězdy naší oblohy
jsou lepší než měsíc na hnoji.
Kometa letí,
přejte si přání děti.
Kdo jako hvězda září,
dá úsměv každé tváři.
Záříme jako hvězdy,
zvítězíme již brzy.

Táborníci
PODĚKOVÁNÍ
Parta lidí ze Žamberka, Písečné a okolí letos opět připravila farní tábor pro naše
rošťáky. Týden byl nabitý zajímavým programem a naši kluci se z něj vrátili nadšení a (ač
to u kluků nebývá obvyklé) vyprávěli a vyprávěli… Detektivní téma je hodně bavilo. A
my děkujeme vám všem, kteří jste se o táborníky starali a zabavovali je. Díky, bylo to
príma!
Matyášovi, Helvíkovice
A HURÁ DO ŠKOLY...
Dne 1. září všichni školou povinní (žáci, studenti i učitelé) byli rádi, že je neděle a
prodloužili si jedním dnem prázdniny.
A když je co slavit, tak společně.
Pan farář s radostí při všech bohoslužbách posvětil aktovky a školní pomůcky (někde
fakt zapomněli, že začíná škola a nic si nepřinesli. Ach, jak ti dopadnou!?:)).
7
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Odpolední rozloučení s krásnými volnými dny proběhlo na farní zahradě v Písečné.
Sluníčko svítilo, gril opékal, pivečko chutnalo, káva se vařila, limča
tekla a dobrůtek bylo spousta!!! Děti využily pro hry farní louku a
dohromady si všichni povídali a zpívali s kapelou Plusmínus. Deštík
nás vyhnal na faru, kde se pokračovalo v posezení.
Všem děkujeme, že svou účastí podpořili krásné setkání a také za
jakoukoli pomoc při organizaci.
Přejeme školákům i vyučujícím hodně optimismu, dychtění po
vědění a trpělivosti na obou stranách…
Bohumila Lipenská
VODÁK
Letos jsem byl poprvé na vodáckém putování s mládeží z naší a trutnovské farnosti.
Byl jsem tam asi nejmladším účastníkem. Nejdříve jsme se dopravili do Trutnova, kam
pro nás přijel autobus veterán ŠKODA 706 RTO, se
kterým jsme oslavili jeho 50. výročí provozu.
Dopravil nás do městečka Tršnice nedaleko Chebu,
protože jsme sjížděli řeku Ohři a v Tršnici jsme náš
sjezd Ohře zahájili. Hned jak jsme přijeli, vynesli
jsme věci z autobusu, rozdělili se do posádek
jednotlivých lodí, rozdali si pádla, vesty a lodě. Poté
následovalo stavění stanů, večeře, zpívání při kytaře u ohně a spánek. Když jsem
následující den ráno vstal, už se vařila teplá snídaně a po snídani hurá na vodu. Po asi
třech hodinách jsme zastavili na „oběd“ (rozdávaly se záviny). Krátce po obědě asi tři
kluci zastavovali uprostřed řeky lodě, že je pomůžou přenést přes mělkou vodu. Ale nikdo
netušil, co mají za lubem. I když se nezdálo, že by tam bylo tak málo vody, aby se musela
loď přenášet, nechali jsme si taky „pomoct“. Výsledek byl, že nás překlopili, a tak jsme se
poprvé pěkně vykoupali, ale bylo krásné počasí a tak jsme byli za chvíli suší. Když jsme
k večeru dopluli k dalšímu tábořišti, svázali jsme na břehu lodě, postavili stany, vařila se
večeře, mezitím jsme hráli různé hry a před večeří byla mše svatá, protože s námi byl náš
pan farář Wiešek a ještě pan farář z Trutnova. Po večeři se zase hrálo a zpívalo u ohně.
Další den byl podobný, pouze s výjimkou, že jsme
nebyli mokří a cílem bylo město Sokolov. Ten den jsem
byl služba a pomáhal s vařením. Další den jsme dopluli do
města Loket, a tak se někteří z nás vydali na prohlídku
hradu a města Loket. Když jsem byl na hradě v mučírně,
tak tam ještě zhasli světla, protože bylo už před zavíračkou,
proto to bylo ještě strašidelnější. Na závěr jsme ve městě
navštívili hospodu, kde vařili vlastní pivo. Ti starší
Farní zpravodaj - Žamberk
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samozřejmě ochutnali, jak se jim povedlo (všichni chválili) a my mladší jsme měli místní
limonádu, která byla taky výborná.

Nastal další den a s ním nový cíl. Projížděli jsme přes Karlovy Vary a tak jsme se tam
zastavili a ochutnávali ty nechutné vody, co tam na kolonádě všichni popíjejí. Po exkurzi
jsme dopluli na cvičné peřeje a do lesního kempu Hubertus. Pitná voda nebyla v kempu
dostupná, museli jsme jít k 1 km vzdálené studánce pro vodu. Ten večer byla výborná
večeře - jako správní vodáci jsme měli pečené pstruhy s grilovanou zeleninou.
Následující den jsme dopluli do Vojkovic, kde na nás čekal náš autobus – veterán,
který nás následující den – v sobotu – dovezl zpátky do Trutnova, kde jsme se rozloučili a
my Žamberáci pokračovali domů auty. I když jsem přijel domů unavený po celotýdenním
pádlování, jsem rád, že jsem se mohl vodáku zúčastnit.
Vojta Faltus
II. ROČNÍK BENEFIČNÍHO KONCERTU PRO KOSTEL SV. KATEŘINY V PÍSEČNÉ
V plném létě, 13. července letošního roku, jsme se již podruhé mohli těšit z krásné
hudby, umocněné krásnou akustikou kaple sv. Bartoloměje v Domově pod hradem na
Žampachu. Po dvou letech houslista Tomáš Vinklát s pianistkou Renátou Lichnovskou
podpořili svým benefičním vystoupením sbírku na opravy našeho kostela. Potěšil nás
velký počet diváků i jejich štědrost. Výtěžek koncertu činil 12.059,-Kč.
Všem dobrodincům Pán Bůh odplať.
Hana Ryšavá
POZVÁNKA NA BESEDU S EUROPOSLANCEM TOMÁŠEM ZDECHOVSKÝM
Milí přátelé,
možná jste někteří z vás občas během nedělních bohoslužeb zahlédli sedět v kostelní
lavici pana europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). Nebylo tomu náhodou,
Farní zpravodaj - Žamberk
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k Žamberku a okolí má velice vřelý vztah. Jezdí sem nedaleko na chalupu a pro bližší
určení jeho osoby bych podotknul, že jste možná někteří z vás znali jeho babičku, paní
Androvou, která v Žamberku působila ve družině.
Srdečně Vás zvu na besedu s panem europoslancem, která se uskuteční dne 31. října
od 17 hodin v Městské knihovně. Připravte si dotazy, na každý z nich rád odpoví.
Václav Rendl
TRADIČNÍ ŽAMPAŠSKÁ POUŤ 2019
V neděli po sv. Bartoloměji jsme společně slavili pouť tohoto patrona v kapli na
Žampachu.
Hudebního doprovodu se letos ujala Broňa Halbrštátová s přáteli a poutníků bylo
tolik, že nám málem chybělo Tělo Kristovo k přijímání. Slova pana faráře nás opět
povzbudila do dalšího konání a poděkování pana ředitele Domova pod hradem za
organizaci a účast všechny potěšila.

Pouťové posezení v zámeckém areálu při hudbě, kávě a koláčích svedlo dohromady
mnoho starých známých. Rádi si popovídali a zavzpomínali.
Tak se budeme těšit opět příští rok.
Hana Ryšavá
Farní zpravodaj - Žamberk
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FARNÍ VÝLET RODIN S DĚTMI
V neděli 23.6. jsme spolu s dalšími rodinami vyrazili na první farní výlet s dětmi
vlakem do Potštejna a zpět. Cestu, která vlakem utekla rychle, si nejvíce samozřejmě
užily malé děti, které zejména potěšil tunel za Liticemi. V Potštejně nás přivítalo velké
teplo, i když cedule na nádraží nás upozorňovaly, že ze střechy padá sníh a tak jsme
usoudili, že je třeba dostatečně zavodnit. Dospělí se tohoto úkolu zhostili při ochutnávce v
místním pivovaru a ti mladší se rozhodli, že se navíc ochladí zmrzlinou. Poté naše cesta
vedla přes zastávku na místním dětském hřišti podél řeky na Vochtánku. Tam jsme se
opět osvěžili dobrým mokem a doplnili kalorie, které děti ihned zužitkovaly ke změně
polohy balvanů, které prostě bylo nutné přemístit. Cestou zpět jsme neodolali okolo
protékající řece – chlapi zda ještě nezapomněli, jak se hází žabky a poučili o tom děti, ty
pak k tomu, aby pomocí „hrází“ upravily tok řeky a všichni prostě k osvěžení, protože
voda byla příjemně studená. Po říční vzpruze jsme s opětovnou zastávkou na dětském
hřišti a zahrádce pro dospělé pokračovali na vlakové nádraží. Vlak opět potěšil především
děti, protože při cestě toho byla spousta k vidění a navíc, když vystrčíte hlavu, tak ten vítr
ve vlasech … Po příjezdu do Žamberka jsme se rozcházeli s tím, že takto příjemně
strávené společné odpoledne rozhodně nebylo v tomto létě poslední.
Jitka Moskvová
ČEŠTÍ SVATÍ – SVATÁ LUDMILA
Svátek: 16. září

mučednice

Narodila se kolem roku 860 a pocházela z knížecího
pšovského rodu v severních Čechách. Když její manžel, kníže
Bořivoj, krátce po sňatku přijal na Velehradě křest od sv.
Metoděje, stala se i ona křesťankou a v opravdové víře a v lásce
k slovanské bohoslužbě vychovala nejen své syny Spytihněva a
Vratislava, ale i vnuka Václava. Staré životopisy vyzdvihují její
horlivost v šíření křesťanství a dobročinnost. Nespokojení
pohanští velmoži se však po smrti jejího syna Vratislava spojili
s jeho manželkou Drahomírou a nechali Ludmilu najatými
vrahy usmrtit. Stalo se to v noci z 15. na 16. září roku 921 na
jejím vdovském sídle Tetín u Berouna. Když nastoupil na trůn
kníže Václav, dal roku 925 přenést tělo této první české
mučednice do baziliky sv. Jiří na Pražském hradě.
Znázorňování: Zobrazována bývá většinou jako starší žena v dlouhých šatech,
s hlavou pokrytou závojem, případně knížecí čapkou. Hlavním znakem sv. Ludmily je
stočený závoj nebo šál kolem hrdla (nástroj umučení), případně provaz, který někdy drží
v ruce. Často ji také můžeme vidět s malým Václavem, kterého vyučuje z otevřené knihy.
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* Jde o chronologicky první českou světici, první českou ženu známou jménem a také
první pokřtěnou českou panovnici.
* Každoročně se v září na mnoha místech po České republice konají poutě k uctění
této významné světice. Na Tetíně se 21. září konala poutní mše svatá, kterou celebroval
biskup Karel Herbst a při níž byly vysvěceny nové zvony a vystaven i vzácný relikviář
s ostatky sv. Ludmily a knížete sv. Václava. Na programu byl také 4. celosvětový sraz
Ludmil a Bořivojů.
Otázky k předchozímu tématu o sv. Janu Nepomuckém: (správné odpovědi
naleznete v článku v předchozím čísle zpravodaje /červen 2019/ na straně 13)
1) Svatý Jan Nepomucký žil ve:
a) 14. století, b) 16. století, c) 18. století
2) Který den v roce slavíme jeho svátek?
a) 16. dubna, b) 16. května, c) 16. června
3) Svatý Jan Nepomucký zemřel mučednickou smrtí, protože neprozradil zpovědní
tajemství:
a) královny Žofie, b) krále Václava IV., c) arcibiskupa Jana z Jenštejna
Příště se můžete těšit na článek věnovaný sv. Zdislavě.
Lukáš Sourada,
převzato z internetu a z knížky Čeští svatí od Česlavy Talafantové

PÍSEŇ 518 SE ZPÍVÁ OD ČÁSTI B
Ačkoliv zde v kostele sv. Václava v Žamberku doprovázím
hudebně mše svaté téměř 20 let, stále jsem vzdoroval přání
některých návštěvníků (spíše jedinců), abych někdy zahrál píseň
518. S odpovědí: „Tak to jsem zvědav, kolik lidí to bude zpívat, když
se nepamatuji, že bych to za mé éry někdy hrál.“, jsem dost úspěšně
odolával. Ještě jsem se ptal pamětníků, zda se tato píseň někdy
zpívala a odpověď zněla: „No, za pana děkana Šimka se
občas zpívala!“
Asi před měsícem jsem tedy rezignoval a píseň zařadil. Ještě před tím jsem ji
v dobrém duchu přetransponoval o tón níže, tedy do Es dur, aby se lid při zpěvu
„neškrtil“.
Ihned na začátku zpěvu jsem byl mile překvapen poměrně silným chorálem, který se
ke mně na kúr nesl.
Až po mši svaté jsem však na patřičném „diskuzním místě“ zjistil, že tedy lid zpíval,
ale každý něco jiného. Ačkoliv jsem upozorňoval, aby se oznámilo, nebo někdo oznámil,
Farní zpravodaj - Žamberk
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že se zpívá od části B, tak mi bylo řečeno: „Tady stejně nikdo část A nezná a jistě budou
zpívat od B!“
Tak zpívali od A, a nakonec jim nevyšly sloky, tak to dozpívali nějak záhadně
s dosazením druhé sloky z části B. Jak jsem koupil, tak prodávám!
Proto si prosím vás, v Kancionálech poznačte, třeba zakroužkujte, že píseň 518 se
začíná zpívat od části B. Slíbil jsem těm dotyčným žadatelům, že ji tedy budu vést
v seznamu „Písní lidu žamberskému známých“ a opět ji zopakuji. Doufám, že při repríze
se kromě silného melodického chorálu ke mně bude nést i jednotný text.
Petr Buryška, varhaník v kostele sv. Václava v Žamberku
DÁVNÝ PŘÍBĚH O ODPUŠTĚNÍ
Tlumočit v hospicu, to je silný zážitek. Pacientům obyčejně zbývá jen pár dnů nebo
týdnů života a personál se, se střídavým úspěchem, snaží navodit atmosféru klidu a
pohody tváří v tvář smrti, jaká člověka, který to důvěrně nezná, leckdy nadlouho rozhodí.
Seznamovat se s umírajícím, to není pro každého.
A tak jsem, když mě poslali tlumočit do hospicu pro ženu jménem Brunhilde O
´Reilly, tajně doufala, že si agentura popletla jazyky a já se nebudu muset seznamovat
s dalším člověkem těsně před jeho smrtí a přijímat do sebe jeho bolest, protože tu já
pokaždé nasaju jako houba.
Ale Brunhilde byla Češka. Tedy – tvrdila to o sobě krásným spisovným jazykem a
odmítala si povídat jakoukoli jinou řečí. Vlastně to byla sudetská Němka. Odsunuli ji,
když jí bylo dvacet – a bylo to pro ni velké překvapení. Měla totiž už čtyři roky známost
s Čechem Josefem, a toho kdyby si vzala, směla by v Československu zůstat. Jenže jí
všechno pokazila mladší sestra Růžena – tehdy si říkala Rose. To šestnáctileté poupátko jí
Josefa hbitě přebralo, a než se Bruni nadála, už putovala Evropou a nikde pro ni nebylo
místo.
Nakonec se dostala do Anglie a provdala se za O´Reillyho. Byli spolu skoro šedesát
let, než umřel, a byl to dobrý život, nestěžuje si. Ale teď, když už jí rakovina nedovolí ani
chodit, ani jíst, ani se sama umýt, na dobré časy nevzpomíná. Vrátila se do doby, kdy
měla ráda Josefa a kdy ji Josef zradil.
Josef ji zradil, ale jeho zrada nebolela tolik jako zrada sestry Růženky.
Do hospicu si mě pozvali, abych zjistila, co si Bruni přeje. Opakovala jim to už
dlouho, stále zoufaleji, ale oni jí nerozuměli ani slovo. Odmítala se bavit anglicky.
A personálu trvalo dlouho, než vypátrali, co to je, ten divný jazyk, kterým mluví.
Nebýt polské uklízečky, možná by na to vůbec nepřišli.
Bruni si přála mluvit se sestrou. Ano, s tou zrádkyní, se kterou si nevyměnily ani
slůvko od roku 1946. Jako zázrakem se mi podařilo sehnat Růženčino číslo – měla pevnou
linku a Josefovo příjmení. Když jsme ji zavolali, zvedla telefon.
13
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„Odpustila jsem ti,“ vypravila Bruni ze sebe. „Trvalo to dlouho, ale odpustila.“
Růženka jen tiše plakala a pak mě požádala, ať Bruni vysvětlím, že ona sobě neodpustila
nikdy. Ale osud ji potrestal: Josef ji celý život bil, věčně byl ožralý a chodil za ženskými –
ulevilo se jí, když ho pochovala.
Bruni Růžence pověděla, že má už pět let rakovinu. Naplánovala si, že v neděli umře.
Dlouho společně plakaly a rozloučily se. V neděli Bruni umřela. Klidná a smířená.
Iva Kočová - převzato z Lidových novin / Pátek Ivy Pekárkové
TROCHA ŽIDOVSKÉHO HUMORU
Rebeka jde k rabimu na radu.
„Rabi, rabi, Egon mne miluje a chce se se mnou oženit!
Erwin mne také miluje a také se chce se mnou oženit. Jak se
mám rozhodnout? Kdo má být ten šťastný?“
Rabi si ji změří a po chvíli odpoví: „Vezmi si Egona a
Erwin – ten bude ten šťastný.“
Osmiletá Rivka přinesla ze školy vysvědčení – většinou jedničky, jen pár dvojek.
Nicméně paní učitelka Lipshitzová ještě připsala hodnocení: „Rivka je chytrá dívka,
ale příliš upovídaná. Napadlo mne, jak ji zlozvyku zbavit. Stvrďte prosím podpisem, že
s postupem souhlasíte.“
Otec Rivky obratem podepsal a připsal vzkaz: „Paní učitelko, dejte mi prosím vědět,
zda váš nápad na Rivku zabral. Pokud ano, rád bych ho vyzkoušel na její matku.“
Sedí v Irsku před katolickým kostelem dva žebráci, jeden drží v ruce kříž a druhý
Davidovu hvězdu. Návštěvníci kostela se na žebráka s hvězdou škaredě podívají a tomu s
křížem vhodí provokativně velkou sumu peněz do klobouku. Tak to jde několik dní, až se
knězi z kostela židovského žebráka zželí, jde za ním a povídá mu: „Podívejte se, tady jste
v Irsku, to je katolická země, sedíte před kostelem, pokud budete držet v ruce hvězdu
Davidovu, tak vám nikdo nic nedá.“
Žebrák s hvězdou se ušklíbne, dloubne loktem do toho s křížem a povídá: „Podívají
se, Kohn, kdo nás to sem přišel učit marketing.“
Kohna opustilo štěstí. Byznys mu zkrachoval, manželka ho
opustila, naboural auto. Nic se mu nedařilo. Ale jednoho dne při
snídani si namazal chleba máslem a marmeládou a jak si chtěl z
něj ukousnout, vypadl mu z ruky na koberec. Podíval se na zem
a nemohl uvěřit vlastním očím – chleba oproti očekávání nespadl
marmeládou dolů, ale nahoru. Honem běžel za rabínem zeptat se
ho, jestli je to známka, že se mu štěstí vrací. Rabín odešel do své
Farní zpravodaj - Žamberk
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pracovny konzultovat Talmud a po nějaké době se vrátil s rozhodnutím: „Nevrací.
Namazal jste si chleba na špatnou stranu.“
Jednoho dne si Hospodin uvědomil, že má lidského pokolení plné zuby, a rozhodl se
seslat na lidi potopu. Ale tentokrát bez Noemovy archy, žádné holubice s ratolestí, jen
samá voda, kam oko pohlédne.
A tak přizval nejvyšší duchovní všech tří monoteistických náboženství a oznámil jim,
že mají tři dny na to, aby se připravili na potopu, po níž nezůstane žádná pevnina.
Křesťanský kněz přijde ke svým ovečkám a nabádá je: „Zhřešili jsme a přichází trest.
Modleme se, konejme dobré skutky a dostaneme se do ráje.“
Imám se vrátí ke své obci a prohlásí: „Žili jsme správně a správně jsme věřili v
Alláha, přijměme nyní mučednickou smrt a na onom světě budeme odměněni.“
Konečně rabín předstoupí před své souvěrce a praví: „Židé, máme tři dny na to,
abychom se naučili žít pod vodou.“
z internetu čerpal Lukáš Sourada
BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat
písmenem I nebo J.
1.
2.

Dlouho očekávaný syn, nazývaný dědicem smlouvy.
Představený synagogy v Kafarnaum, kterému zemřela
dvanáctiletá dcera.
3. Místo, kde zemřela a byla vzkříšena věřící žena, která
podporovala chudé.
4. Muž z dvojčat, který při narození držel patu svého
bratra.
5. Muž, který si vyžádal mrtvé Ježíšovo tělo a pohřbil je.
6. Nejníže položené město na světě, kterého se Izraelci zmocnili krátce po vstupu
do zaslíbené země.
7. Tchán, který svému zeťovi moudře poradil, jak si má zorganizovat práci.
8. Abrahámův syn, který bezmála zemřel žízní.
9. Bohatý muž, který byl známý svou neochvějnou vírou a vytrvalostí v těžkostech.
10. Prorok, jehož listy byly spáleny, a přece se nám dochovaly.
11. Mojžíšova matka, která důmyslně zachránila své dítě.
12. Prorok, který je nazýván „mesiánským prorokem“ a jehož jméno nese jedna
starozákonní kniha.
Ondřej Jäger
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KŘÍŽOVKA
Babka pošle dědka do sklepa a říká: „Přines česnek a cibuli, nezapomeň! Dvě věci!“
Dědek jde do sklepa a za chvíli přinese lopatku na smetí. „Cos to zase přines? Říkala sem
přece dvě věci! …Tajenka?"

Vodorovné legendy:
A OPORA, ŽELÍZKO NA KADEŘENÍ VLASŮ, MEZINÁR.NÁZEV SOUHVĚZDÍ LEV,
PŘEDLOŽKA
B KOMBINÉZA, STŘEDNICE, SLOVEN.POLNÍ MÍRA, ZÁMEZÍ VE FOTBALE, OSOBNÍ
ZÁJMENO
C TAJENKA 1.DÍL, DISKRÉTNOST
D SŮL KYS.OCTOVÉ, PRODAVAČ LÁTKY, ÚŽLABINA (ZAST.)
E MEZNÍ, ÁRIE DROBNÁ MALÁ, ČESKÝ KERAMIK
F PUKÁNÍ /ŘÍD./, POSLOUCHÁNÍ, ŘEČ
G VELIKÁN /NÁŘ./, OKRESNÍ MUZEUM (ZKR.), TAJENKA 2.DÍL
H INIC.NOSITELE NC LÉK.Z ROKU 1932, BISON, EXISTUJÍCÍ VĚC, KOČKA (HOVOR.)
I OPAK LESKU, POSTAVA OPERY:WAGNER - BLUDNÝ HOLANĎAN, PASTÝŘ,
ACETYLÉN
Svislé legendy:
1 POSLÉZE, FIBICHOVA SKLADBA
2 PROJEV NADŠENÍ, VÝSTROJ JEZDCE
3 ŠUMIVÉ VÍNO, KRÁTKÉ SPOJENÍ
Farní zpravodaj - Žamberk
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4 SEVEŘANKA, SVÍZEL
5 HARMONIE, TESKNĚ TOUŽIT, SKOT
6 NÝBRŽ, CITOSLOVCE CHYTNUTÍ, KONŽSKÉ SÍDLO
7 MORAVSKÝ LIDOVÝ TANEC, POHLED LETMÝ
8 SÁNÍM TROCHU ODČERPATI, ANGL.KROK
9 LAŠKOVÁNÍ, ŽENSKÉ JMÉNO (16.3.)
10 AROMATICKÁ ROSTLINA, DRUH SPORTU
11 DRUH PAPOUŠKA, ZVUK PŘI PÁDU, JUBILEJNÍ
12 ŠTĚKÁNÍ, VYTÍ, LÁNÍ, ŠEST PLUS DVA, SÁHNUTÍ
13 HLÍDAČ HARÉMU, MYSLIVECKÁ ZAŘÍZENÍ
14 PATŘÍCÍ OTOVI, USEKNOUT
15 ZIMA (SLANG), NÁSILNÍCI
16 STEH, ZLOBIVÉ DÍTĚ

Pomůcka: EDA.

Pavel Holubář
BIBLICKÉ SUDOKU
Stejně jako u každého jiného sudoku
je řešením úlohy zcela vyplněná sudoku
tabulka. Než však začnete luštit, musíte
nejdříve doplnit chybějící "startovací
čísla", bez nichž by bylo vyřešení velmi
složité,
ne-li nemožné. V tabulce jsou
nahrazena dvojtečkami (:) (chybí v
každém řádku jedno - řádky A až I) a vy je
získáte
vyhledáním
příslušného
novozákonního verše v Bibli (Český
Ekumenický Překlad) podle znění verše a
neúplného odkazu na něj. Chybí vždy
pouze poslední číslice (její prázdné místo
je vyznačeno podtržítkem), takže při

hledání máte na výběr z devíti veršů (např.
Mt 21,2_ znamená hledání v úseku Mt 21,21
až Mt 21,29). Když v tomto úseku najdete
verš shodný s citovaným v zadání úkolu,
dopíšete příslušnou číslici do řádku sudoku
tabulky na místo označené dvojtečkou.
Seznam použitých zkratek Biblických knih
Mt Evangelium podle Matouše
Mk Evangelium podle Marka
L Evangelium podle Lukáše
J Evangelium podle Jana
Sk Skutky apoštolů
Ř Římanům
1K První list Korintským

A L 5,2_
B Sk 15,_

Je snadnější říci 'Jsou ti odpuštěny tvé hříchy', nebo říci 'Vstaň a choď?'

C J 13,1_

Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim:
„Chápete, co jsem vám učinil?“

Když došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: „Dobře víte,
bratří, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne
pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili.“
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D Mt 26,3_

Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné,
ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

E 1K 12,_
F Mk 4,2_

Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.

G J 3,_

Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam
směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.

H Sk 25,1_

Jestliže jsem vinen a spáchal jsem něco, za co si zasloužím smrt,
nezdráhám se zemřít. Není-li však pravda, z čeho mě tito žalobci
obviňují, nikdo mě jim nemůže vydat. Odvolávám se k císaři.

I Ř 3,_

Jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co k
tomu řekneme? Není Bůh, po lidsku řečeno, nespravedlivý, když nás
stíhá svým hněvem?

Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje
semeno do země.“

Lukáš Sourada
Farní zpravodaj - Žamberk
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ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ
Co je Misijní klubko jsem už několikrát psala. Ale pro ty
z vás, kteří dostáváte Farní zpravodaj do rukou poprvé, alespoň
malé shrnutí:
Misijní klubko tvoří děti, které se snaží Modlitbou, Obětí,
Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému
okolí i chudým dětem celého misijního světa a patří do
Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak semínka
lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému
životu. Heslem Papežského misijního díla dětí je „Děti pomáhají dětem.“
O to všechno se snažíme již řadu let s dětmi v naší farnosti. Protože vrcholí příprava
na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem, klademe důraz
na slova papeže Františka o úkolu každého z nás: jít k druhým lidem a ukazovat
svědectvím svého života na Boží dobrotu a lásku! Jsme pokřtění a poslaní!
Náš poslední příspěvek do zpravodaje končil postní dobou. Od té doby jsme
s Misijním klubkem připravili velikonoční Misijní jarmarky ve Slatině a Javornici a
Misijní jarmark na pouti u kaple sv. Anny. V červnu jsme doprovázeli svými modlitbami
Pavlíka Saligera, který se připravoval k 1. sv. přijímání, a kdo mohl, účastnil se slavnosti
eucharistie v Žamberku.
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Během setkání, která máme nejčastěji na faře ve
Slatině, děti také malují obrázky svatých misionářů do
rubriky Missio magazínu Svatý misionář. Měsíčník
Papežských misijních děl vysílá Televize Noe
v několika vysílacích časech a děti se vždy těší, že
uvidí své obrázky, jak doprovází životopis vybraného
misionáře
nebo
misionářky:
https://www.missio.cz/aktuality/missio-magazin-zari2019/ Nyní se věnujeme životu sv. Terezie z Lisieux,
patronky misií, jejíž liturgickou památku budeme slavit
1. října a budeme s radostí prožívat misijní měsíc říjen
pod ochranou Panny Marie Růžencové.
Papež
František
píše každoročně
dopis
k misijnímu dni, který letos připadá na neděli 20. října.
Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V
ten den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa
modlí za společné dílo evangelizace. Letošní rok je
výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro
celou církev Mimořádný misijní měsíc říjen 2019.
Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu
objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou
jsme zdarma obdrželi při křtu. Každý pokřtěný je
poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do
celého světa. Ano, misie jsou v dalekých zemích
Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale
svět, ve kterém žijeme, je naše rodina, farnost,
společenství, práce nebo škola. Svět je prostor, ve
kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme
přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova
slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, jsou posláním pro všechny pokřtěné.
To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk
tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježíši. Jsme Božími dětmi, a to není
nikdy záležitost individuální, ale vždy církevní. Ze společenství s Bohem – Otcem, Synem
a Duchem Svatým – se rodí nový život s ostatními bratry a sestrami.
Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi
nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny
Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet.
V našich kostelích najdete kartičku s oficiální modlitbou vydanou u příležitosti
Mimořádného misijního měsíce října 2019. V mnoha farnostech celé ČR se tuto modlitbu
věřící modlí společně buď přede mší nebo po mši.
Farní zpravodaj - Žamberk
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V této modlitbě se spojujeme s celým světem a s papežem Františkem prosíme, aby
novým generacím nechyběla zvěst víry, ani povolání spolupracovat na misijním poslání
církve.
Modleme se také za mnoho křesťanů, mužů i žen, laiků, zasvěcených osob, jáhnů,
kněží a biskupů, kteří dali a dosud vydávají svůj život na zvěstování evangelia daleko od
svojí vlasti.
Vše o Mimořádném misijním měsíci říjnu naleznete zde:
https://www.missio.cz/mimoradny-misijni-rijen-2019/

Nakonec děkuji všem dětem za jejich misijní úsilí a maminkám za podporu a pomoc
při setkáních!
Ať si dokážeme vážit daru víry, všeho, co máme a dostáváme, a umíme rozdávat
s nadšením a radostí!
Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí Bronislava Halbrštátová
www.missio.cz, https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 2. 9. 2019
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Marie Souradová,
Ondřej Jäger, Roman Moskva, Tomáš Ježdík, Marek
Faltus, Daniel Klíž, Pavel Brůna, Václav Rendl
Omluvena: Bronislava Halbrštátová
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O prázdninách se konaly dva tábory, vodácký a farní. O. Wiesław poděkoval všem,
kdo se táborů účastnili, za zdárný průběh.
V nedávné době proběhla pasportizace majetku farnosti, členové PRF byli seznámeni
s výsledky.
Bude potřeba provést některé opravy, úklidy prostorů, revize komínů a hromosvodů.
Hlavním problémem je vlhkost některých objektů, dále boj s červotočem, opadané
omítky. Stále nás čeká hodně „práce jako na kostele.“
Diskutovaly se možnosti hudebních doprovodů při mši svaté. O. Wiesław by uvítal
větší rozmanitost.
Pastorační plán farnosti
Farní brigády proběhnou o sobotách 7. a 21. září vždy od 9 hod na faře v Žamberku.
Bude se pokračovat v úklidu půdních prostor a zahrady.
28. září se koná poutní mše svatá v chrámu sv. Václava. Hlavním celebrantem bude
Mons. Josef Suchár. Při mši budou ustanoveni naši dva akolyté, Tomáš Ježdík a Marek
Faltus, do služby. Získali pověření na pět let pro službu v celé diecézi. Po mši svaté
proběhne tradiční farní den na zahradě a v prostorách fary. Všichni farníci jsou srdečně
zváni ke společnému posezení a setkání. Diskutoval se program farního dne a organizační
záležitosti.
V pondělí 30. září se na faře v Žamberku sejdeme k modlitbě nad Biblí – lectio
divina.
V pondělí večer probíhají na faře střídavě modlitby otců a modlitby matek. Zúčastnit
se mohou i bezdětní, např. ti, kdo se chtějí modlit za své kmotřence nebo za někoho,
komu slíbili duchovní doprovázení.
V polovině příštího roku bude v naší farnosti udělena svátost biřmování. Zájemci se
mohou zapisovat a hlásit v kostele.
V kostele jsou k dispozici přihlášky do výuky náboženství pro děti a mládež. Výuka
náboženství bude probíhat na škole ve Slatině nad Zdobnicí, v Písečné a na faře v
Žamberku. Katecheze starší mládeže budou na faře v Žamberku vždy v pátek po večerní
mši svaté. Přihlášky odevzdejte nejpozději 22. září o. Wiesławovi do kostela nebo na faru.
V pondělí 23. září se uskuteční setkání katechetů s rodiči dětí, které budou docházet k
výuce do Žamberka. Jednání s katechety zatím ještě probíhají.
Od října se můžeme opět těšit na liturgické katecheze při nedělní mši svaté, tzv.
Pětiminutovky. Říjen je také tradičně zasvěcen modlitbě růžence. Připojit se můžete ve
společenství v kostele. Každý první pátek v měsíci bude možnost účastnit se večerů chval
na faře v Žamberku.
Výtěžek sbírky Koruna sv. Anežky České činí v našich farnostech dohromady 19 610 Kč.
Příští setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí 7. října od 20 hod.
Zapsala Marie Souradová
Farní zpravodaj - Žamberk
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MALÝ VÝTAH Z ELEKTRONICKÉ KRONIKY
V sobotu 13.7.19 od 18 hod. proběhl benefiční koncert „Žampašské letní nokturno“
houslisty Tomáše Vinkláta a pianistky Renaty Lichnovské v kapli sv. Bartoloměje v
Domově pod hradem Žampach, při kterém se vybralo 12 059 Kč.
V neděli 14.7.19 odjížděla mládež našich farností s Romanem, Markem a také P.
Wieškem na duchovní pobyt – sjíždění řeky Ohře.
Naše farnosti se také zapojily do projektu: Koruna sv.
Anežky České. Do pokladničky mohli přispívat věřící
libovolnou částkou (i když byla doporučena částka 200,Kč), na připojený arch ručně vyrobeného papíru mohli dát
otisk svého palce a vzít si pamětní medailku sv. Anežky. Při
celonárodní pouti do Říma v listopadu ke 30. výročí
svatořečení Anežky České budou tyto archy předány papeži
Františkovi spolu s výnosem sbírky a sochou sv. Anežky na
podstavci (celková výška 230 cm).
V sobotu 17.8.19 v odpoledních hodinách odjelo 28 dětí s vedoucími na týdenní farní
letní tábor na Horu Matky Boží v Králíkách.
A prázdniny utekly jako ta voda v řece (které letos tedy moc nebylo) a přišla neděle
1. září. Při mši sv. se žehnaly školní aktovky, batohy a jiné pomůcky. Kolem obětního
stolu (ještě před oltářem sv. Terezičky) se sešlo 20 ministrantů a spousta školních dětí a
studentské mládeže. S prázdninami jsme se rozloučili v neděli odpoledne na Farním dnu
v Písečné.
Také bylo potřeba uklidit faru a zázemí kolem fary, tak se v sobotu 7. září, bohužel za
deštivého počasí, sešlo docela hodně brigádníků i z mladších řad, a opravdu se odvedl kus
dobré práce.
Mši sv. v pátek 13. září od 18.30 hod. v kostele doprovázela hudební skupina Dobrá
změna. Po mši sv. přidala ještě malý koncert, bohužel přítomných posluchačů nebylo
mnoho.
V sobotu 14.9.19 od 10 hod. při projektu „Dny evropského dědictví“ byl pro zájemce
otevřen kostel, také možnost podívat se na věž ke zvonům, do kaple Panny Marie
Bolestné nebo si prohlédnout farní kroniku či fotoalbum s fotografiemi z dřívějších dob,
kdy se opravoval kostel nebo kaple. Také probíhala fotosoutěž vystavených fotek ze
současnosti.
Celé léto stálo v kostele lešení a probíhala II. etapa restaurování stropu presbytáře. Ve
čtvrtek 19. září bylo lešení sundáno a mše sv. se opět mohou konat na obětním stole
v presbytáři.
Zapsala Marta Marešová
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VYLUŠTĚNÉ BIBLICKÉ SUDOKU

Izák......................1 Moj 15,4.5; 21,1-3
Jairos …...............Mar 5,22; Luk 8,41
Joppe....................Sk 9,36-42
Jákob…................1 Moj 25,24-26
Josef z Arimatie... Luk 23,50-52
Jericho..................Joz 6. kap.
Jitro......................2 Moj 18,1.13-27
Izmael..................1 Moj 16.15; 21,17-20
Jób........................kniha Jób
Jeremjáš...............Jer 36,20nn
Jókebed......... ......2 Moj 2,3-10; 6,20
Izajáš

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 s Boží pomocí vyjít v prosinci 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. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky upravovat či krátit.
Fotogalerie: http://www.dekanstvizamberk.cz/foto/
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