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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Vážení přátelé,
prožíváme advent a do listopadových dešťů a někdy
do prvních sněhů, do krátkých dní a dlouhých
temnot přichází Pán. Doléhá na nás každodenní
trápení, doléhá na nás šeď a bezvýhlednost bezčasí,
doléhá na nás bolest. Trápíme se nemocí těla i duše,
slabostí vlastní a raněnými vztahy. Trápíme se pro
svět, v němž působí struktury hříchu. Trápíme se na
hranicích vlastní bezmoci. Každý nese své břímě s
větší či menší mírou důvěry. Kdesi za obzorem
začalo svítat. Čekáme. Ale musíme pamatovat, že
Advent je dobou radosti a naděje. Co bylo zaseto ve
skrytosti, už klíčí. Panna už přijala andělova slova a
vydala se na cestu. Do času se prolamuje věčnost,
do světa stvořeného vstupuje jeho Stvořitel.
Přichází Pán.
Je tichý a diskrétní, přichází skromně a bez
pompéznosti, triumfalismu. Ale přichází s jistotou a
nedá se zdržet. Jako tenkrát v Betlémě, tak i dnes
přichází do chudoby, na periferie světa a periferie
zájmů. Slovo se stává tělem v nepatrnosti. To
nejdůležitější však je, že se Slovo skutečně stalo
tělem. Možná ho nejsme hodni – ale on přichází
právě proto, že ho opravdu hodni nejsme. Slovo se
vtěluje nikoli do světa, jaký by měl být, ale do
světa, jaký skutečně je. Slovo bylo vyřčeno –
nechejme se jím oslovit. Přichází Pán. Do našich
temnot a slepých uliček přichází Pán nových
začátků, Pán nových řešení, Pán nové naděje, Pán
nového života.
Přichází Pán, aby povýšil služebníka. Přichází
Láska, aby učila milovat. Přichází Život, aby
přemohl umírání. Přichází Bůh, který se stal
člověkem, aby se člověk stal Bohem. Přeji Všem
požehnanou dobu vánoční.
P. Wiesław Kalemba
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Blíží se vánoce a hned po nich nás čeká svátek Tří králů. Do
ulic opět vyrazí koledníci s přáním štěstí, zdraví a Božího
požehnání a s prosbou o příspěvek do Tříkrálové sbírky pořádané
Charitou ČR. U nás v Žamberku se bude koledovat
4.- 5. ledna 2020, v Dlouhoňovicích 11.- 12. ledna 2020. Vám
všem, kteří pomáháte se sbírkou, už předem děkuji. Hledáme další
dobrovolníky jako vedoucí skupinek a hlavně děti ochotné
koledovat a rozdávat radost (někdy i v mrazu a nepohodě). Ozvěte
se, těšíme se na vás. Děkujeme za vaši štědrost a přijetí.
Lída Kladivová , tel. 702 436 133
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou,
symbol míru a přátelství, který k nám letos dorazí už
po jednatřicáté. Skautští kurýři ho každoročně rozváží a roznáší
po celém Česku. Je to taková předvánoční služba skautů
společnosti.
Betlémské světlo přiletí letadlem do Vídně a odtud se bude
rozvážet vlaky po celé ČR. My ho vyzvedneme na nádraží v Ústí
nad Orlicí. V Žamberku bude k dispozici v neděli 22.12.2019 po mši svaté v kostele
sv. Václava a v pondělí 23. 12. 2019 v papírnictví u fary. Skauti v pondělí dopoledne
přinesou Betlémské světlo také do Penzionu spolu s vánočním zpíváním. Na požádání
přineseme světlo rádi i přímo k vám. Krásné vánoční svátky přejí skauti Žamberk!
Markéta Marková
VÁNOČNÍ MODLITBA
OBĚŤ PŘED BOHEM. Sbírka překrásných modliteb a zpěvů křesťansko katolických, pro
milou mládež na celý rok. Praha – Vinohrady, A. J. Cellerin a syn, cca r. 1910.
Můj milý dobrý Ježíšku! Nyní jsi tu u nás na světě! Všickni lidé, kteří Tě znají a
dobré vůle jsou, těší se z toho. Jako pastýřové k Tvým jesličkám přišli a tam na kolenou
Tobě se klaněli, tak přicházejí dnešního dne křesťané Tvoji do kostela, aby se Ti na oltáři
klaněli. Také já přišel z té příčiny k Tobě, můj nejmilejší Ježíšku. Ach, kdybych Tě nyní
v skutečnosti tak viděl, jak ležíš na tvrdé slámě, ovinut chatrnými plénkami: jak velice
prosil bych Tvou milou matinku, aby s Tebou k nám přišla. O jak bych chtěl o Tebe se
starati! Místo jesliček dal bych Ti svou teplou postýlku, místo plének teplé šatečky a
pečoval bych o Tebe a Tvou milou matičku a také o svatého Josefa, pěstouna Tvého,
dnem i nocí. Tak dobří chtěli bychom býti, jako pastýřové Betlémští.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Avšak, Ty jsi nyní opět v nebi u svého nebeského Otce,
v nebeských radostech. –Proč ale, milý můj Ježíšku, zvolils
sobě – když jsi na zem přišel – chlév za obydlí, jesličky za
kolébku? – O já si to už mohu myslit, proč se to stalo? Ty
jsi tím chtěl chudobu poctít, abychom se za nezaviněnou
poctivou chudobu nestyděli, abychom chudobu trpělivě
snášeli: a pak, vždyť jsi proto přišel na svět, abys za lidi
trpěl, aby mohli spaseni býti. Už jako malé děťátko chtěl jsi
snášeti zimu, nouzi a chudobu. Už jako dítě v jesličkách
učil jsi lidi, že jsi nepřišel proto, abys přinesl lidem statky,
bohatství světské, nýbrž nebe, cnost a milost Boží.
Ježíšku můj milý! Děkuji Tobě za tuto lásku. Nemohu Ti sice žádné dary přinésti, ale
něco mohu přece učiniti. Chci býti tak nábožný a dobrý, jako pastýřové. Ihned uposlechli
andělů. Také já chci mých rodičů a učitelů, kteří mě co andělé vedou, poslušným býti. Oni
přinesli Tobě dary. Ty ujistil jsi nás, že cokoliv chudým dáme, Tobě dáme. Budu prositi
rodičů svých, aby mi dali nějakou almužničku pro chudé. Až budu jedenkráte velký, budu
rád chudým pomáhat.
Pastýřové klaněli se Tobě; také já, o nejmilejší Ježíši, chci se Tobě klaněti, k Tobě se
modliti. Chci vždycky být dobré vůle, abych od Tebe obdržeti zasloužil vnitřní pokoj,
kterého svět dáti nemůže. Pomáhej mi, můj nejmilejší Ježíšku, milostí svou. Amen.
Doslovný přepis s původní pravopisnou úpravou – Jaroslav Schröffel
KAREL TOMAN
Prosinec
Šla do Betléma rovná cesta,
zářila hvězda, všechno bylo prosté.
A za nábožných písní
sny otců našich věčně putovaly
po starém mostě.
Byl, nebyl Betlém?
Však na tom mostě rozmarýna roste
a poutníčkové věrní tiše obrátí se,
když místo spasitele
čeládku chlévní najdou.
A vracejí se domů s vírou,
že za rok hvězda stane jistě nad Betlémem
a ta již neoklame.
Ze sbírky básní Měsíce čerpal František Mazura
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CO MĚ OSLOVILO…
Při Národní pouti do Říma jsem viděla
zajímavé sousoší. V malém provedení bylo
u baziliky sv. Pavla za hradbami a
ve velkém na Svatopetrském náměstí. Moc
mne oslovilo. Až poté, co jsem si nechala
doma přeložit popisek k tomuto dílu, jsem
k svému překvapení zjistila, že se moje
pocity a vnímání díla shodují s textem:
„Nezanedbávej ukazovat pohostinnost i
podivínům, protože tím někteří nevědomky
hostili anděly…“
Hanka Ryšavá
PROPOJENÍ GENERACÍ ANEB JAK JE TO S NÁMI
Milí přátelé, začátkem léta jsem Vás
oslovil s myšlenkou, kterou jsem nazval
„propojení generací“. Dovolte, abych Vás
dnes informoval, kam tento projekt do
dnešního dne dospěl. V tuto chvíli některé
zamýšlené oblasti fungují, jiné zatím ne.
Do modlitební stráže se přihlásilo 6 osob. Není to mnoho a rádi přivítáme kohokoli
dalšího. Členem modlitebního společenství se stane každý, kdo se zaváže alespoň jednou
denně vzpomenout v modlitbě na naši farnost, na propojení lidí v ní, na naše napojení na
Boží milost a na prosbu za to, aby se naše společné dílo dařilo. Je na každém, jestli jeho
modlitba bude kraťoučká jedna myšlenka nebo obětuje víc času. To může být každý den
jiné. Krátká modlitba se dá stihnout kdykoli, třeba cestou do práce nebo třeba při snídani.
Skoro nic nestojí, jen právě tu ochotu prosit za naše společenství. Leží-li někomu naše
společné farní dílo na srdci víc, může časem přidat nebo zpátky ubrat, dle svých možností.
Další oblast, která celkem funguje, je přepravní služba. Přihlásili se zatím 3 řidiči,
někteří další spolupracují, přestože přihlášku nevyplnili. Pokud vím, zatím se nestalo, že
by se nepodařilo odvézt na mši svatou nebo na některou z farních akcí toho, kdo o to
požádal. Z toho mám velkou radost. Přichází zima, a tak třeba bude víc těch, kteří si
netroufnou stoupnout si na namrzlý chodník a jít do kostela nebo na faru. Nebojte se a
zavolejte. Věřím, že vás do kostela dokážeme odvézt a budeme tak moci prožít
společenství při mši svaté nebo i při jiných příležitostech.
Mám radost, že se přihlásily čtyři osoby do návštěvní služby. Je to známka toho, že
naše srdce nejsou kamenná a jsme ochotni obětovat trochu času pro druhého. Škoda jen,
že zatím tuto službu nikdo nevyužil.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Zprostředkování svátostí funguje, ale jistě je ještě co zlepšovat. Navštěvujeme
s Nejsvětější svátostí ve čtvrtek v Albertinu před bohoslužbou ty pacienty, kteří jsou
nepohybliví. Občas někoho z nemocných farníků navštěvujeme v neděli. Otec Wiešek pak
dle potřeb udílí svátost nemocných a svátost smíření nemocným u nich doma nebo v
Albertinu. Chci tedy povzbudit všechny, kdo jsou třeba jen krátkodobě nemocní, aby
požádali o tuto službu někoho z akolytů nebo otce Wieška.
Stále je co zlepšovat a co rozvíjet, ale je důležité, že jsme nějak začali. Chci vás
všechny povzbudit, abyste se do této společné práce zapojili. Vás, kteří nějakou službu
potřebujete, abyste o ni požádali. Vás, kteří jste ochotní obětovat trochu času a zapojit se.
Nebojte se, že vám někdo naloží víc, než unesete. O tom, zda službu přijmete a v jakém
rozsahu, budete rozhodovat vždy jen vy sami. Nikdo vás nebude soudit za to, že se vám to
právě nyní nehodí. Dále chci vyzvat i ty, které neoslovila žádná z nabízeních služeb, ale
nosí v srdci myšlenku na něco dalšího. Napadá mě třeba služba hlídání dětí… Projevte
zájem a zkusíme něco vymyslet.
Nebuďme vlažní. Buďme studení nebo horcí. Můžeme nesouhlasit. Když to v lásce
projevíme, můžeme se společně někam posunout, zjistit nové potřeby a najít cestu, jak je
naplnit. Můžeme souhlasit, ale to nestačí, je třeba se zapojit. Nebo to alespoň zkusit.
Nabídnout své slabé síly. Chce to odvahu, ale když překonáme svůj ostych, můžeme
obohatit druhé i sebe.
Milí přátelé, přeji vám i vašim blízkým požehnaný adventní čas a radostné a Boží
milostí naplněné Vánoce.
Váš brácha v Kristu Tom Ježdík
PS: Přihlášky ke službě nebo naopak k jejímu přijetí jsou stále v kostele na stolcích.
Nebo můžete volat na můj telefon 728 325 627.
MALÝ VÝTAH Z ELEKTRONICKÉ KRONIKY
Na slavnost svatého Václava se v sobotu 28. září konala v kostele v Žamberku slavná
mše svatá se zpěvem na kůru. Celebroval ji Mons. otec Josef Suchár. Misijní klubko dětí
ze Slatiny a Letohradu uspořádalo před kostelem misijní jarmark. Poté se mohli
návštěvníci mše přesunout na farní zahradu, kde byl postaven stan a podávalo se jídlo i
pití. Nechyběl hlavně dětmi oblíbený oslík Kleofáš. Nejen děti udivoval svými kouzly pan
kouzelník a navečer přibylo také oblíbené grilování. Milovníci vážné hudby mohli
navečer v 18 hodin vyslechnout varhanní koncert v kostele. Zkrátka, každý si mohl vybrat
to své.
V sobotu 12. října dopoledne probíhal v kapli Panny Marie Bolestné již tradiční sběr
ošacení a jiných potřeb pro Diakonii Broumov.
V pátek 18. října, večer před misijní nedělí, se několik přítomných zapojilo v kostele
do Misijního mostu modliteb, který vedla Broňa Halbrštátová a bohoslužbu slova Marek
Faltus.
Farní zpravodaj - Žamberk
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V sobotu 19. října se konal výšlap na Králičák, kterého se zúčastnily převážně mladší
ročníky.
Jednou za dva týdny v úterý se scházejí ministranti na faře na své schůzce, která je
ukončena dětskou mší svatou v kapli.
V pátek 1. listopadu proběhl od 19 hod. v kostele dušičkový koncert: Giuseppe Verdi
– Requiem, pod záštitou rodu Parish a Nadačního fondu Veritas Et Ius. Výtěžek se
použije na opravy kostela sv. Václava.
2. – 3. listopadu byly na všech hřbitovech našich farností
modlitby za zemřelé. Také jedenkrát za týden po celý měsíc
listopad byla jedna mše sv. obětována za naše zemřelé.
V pondělí 11. listopadu se v chrámu sv. Václava začalo s
budováním WC v sakristii, začátkem prosince bylo uvedeno do
„provozu“ a sloužit bude všem návštěvníkům kostela.
V sobotu 16. listopadu od 9 hod. se konala brigáda na faře a
farní zahradě a též velký úklid sakristie.
V neděli 17. listopadu proběhla na faře v Žamberku oslava
sv. Martina. A jak jinak, než konzumací svatomartinských
pečených hus a vína.
V poslední neděli církevního roku 24. listopadu (Slavnost Krista Krále) hudebně
doprovodila mši sv. v Žamberku mládež z různých koutů Orlickoústecka. V Písečné na
faře od 15 hod. oslavili patronku svého kostela – sv. Kateřinu Alexandrijskou.
Ve středu 27. listopadu se naše farnost již podruhé zapojila do projektu Červená
středa. Téměř celý kostel byl osvícen červeně, mše svatá byla sloužena pouze při
svíčkách, kdy jsme vzpomenuli na všechny nábožensky pronásledované.
V sobotu 30. listopadu večer se na faře slavil Farní Silvestr. Pobavení a zavzpomínání
na celý prožitý církevní rok bylo zakončeno modlitbou kolem půlnoci v setmělém kostele.
Na začátku adventní doby se při každé mši svaté již tradičně žehnaly adventní věnce.
Každý čtvrtek v prosinci byla od 6 hod. v kapli rorátní mše svatá při svíčkách a poté
na faře bohatá snídaně.
Na děti ani letos nezapomněl sv. Mikuláš s doprovodem tří andělů. V zámecké kapli
je v sobotu 7. prosince po mši svaté podělil sladkostmi.
Zapsala Marta Marešová
DCŽM VESMÍR
Diecézní centrum života mládeže Vesmír se nachází v Deštném v
Orlických horách. Věřím, že všichni náctiletí i cetiletí Vesmír znají, a
vám ostatním o něm něco napíšu. Vesmír je křesťanské rekreační
zařízení s kostelem sv. Matouše a leží asi 2 km od centra Deštného na samotě u lesa.
Vesmír vede p. Tomáš Hoffmann a s ním parta týmáků (dobrovolníci, kteří se na rok i
Farní zpravodaj - Žamberk
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více vzdali své práce a věnují ji ostatním) a pomáhá i p. Jenda Barborka. Na Vesmír
jezdíme všichni moc rádi, připravují pro nás různé víkendy (taneční, sportovní, pro
cetileté, offline týden…) a také pobyty pro rodiny. Největší ohlas mají Silvestrovské a
Velikonoční pobyty. To se sjede až 200 lidí. Společně prožíváme modlitbu, mše svaté,
adorace, vymýšlíme program, pomáháme kde je potřeba a společně se bavíme. To, že
jsme všichni na jedné lodi, nás strašně posiluje a nabíjí. Jedním z mých největších zážitků
bylo, když jsme chodili po odlehlých samotách Orlických hor s přáním do nového roku a
pozvánkou na náš koncert v kostele. Všichni nás vřele přijali. Na Vesmíru jsem zažil i
svatby svých kamarádů, potkávám tam prima lidi, atmosféra na Vesmíru je prostě skvělá.
Jakub Kladivo
SETKÁNÍ PŘED SV. KATEŘINOU V PÍSEČNÉ
Svatokateřinská pouť letos vyšla na neděli 24. listopadu. Tradiční setkání začalo
odpoledne přípitkem borůvkovým likérem. S láskou sbírané borůvky pan farář tentokrát
proměnil ve vynikající medicínu. U kávy a dobrůtek se rozvinula debata o současném
dění, přípravách na Vánoce v kostele i vzpomínání na naše dětské začátky u oltáře. Na
latinu došlo také. Po výborné večeři se povídalo o zážitcích z Národní poutě do Říma,
které se někteří z nás zúčastnili.
Děkujeme všem, kteří přišli posílit písecké společenství i z okolních farností a sdílet
zážitky svého duchovního i běžného dne.
Samozřejmě velký dík patří Bohušce a Máše, které podstatnou část příprav měly na
svých bedrech.
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Těšíme se na další setkání nejen u kávy, ale hlavně při společném slavení liturgie a
zakoušení Božského lidství v našem životě.
Přeji Vám všem radost z oslavy příchodu Boha skrze Ježíše mezi nás. Ať zažívání
Jeho lásky nám i v novém roce pomáhá přijímat každého člověka, jako by to byl Kristus
sám.
Hanka Ryšavá
ČEŠTÍ SVATÍ – SVATÁ ZDISLAVA
Svátek: 30. května

manželka a matka, „Paní svatého života“

Narodila se v Křižanově na Moravě (u
Velkého Meziříčí, dnešní okres Žďár nad
Sázavou) kolem roku 1220 a je jedním z mála
příkladů našich národních světců, kteří žili
běžným manželským a rodinným životem. Její
otec Přibyslav byl významnou moravskou
osobností. V Brně zastával úřad purkrabího,
tedy prvního úředníka hradní správy. Staral se
nejen o hrad Veveří, ale i o oblast
Českomoravské
Vysočiny.
Zdislavina
maminka Sibyla pocházela ze Sicílie a do Čech
přišla jako komorná nevěsty krále Václava I.
Zdislava se provdala za rytíře Havla z rodu
Markvarticů, pána na hradě Lemberku
v severních Čechách (Jablonné v Podještědí).
Proslula dobročinnou láskou k chudým,
nemocným, válečným utečencům a vězňům.
Byla výbornou hradní paní, manželkou a matkou, starala se o čtyři vlastní děti.
Podporovala stavbu dominikánských klášterů v Jablonném a v Turnově. Se svým
manželem také založila špitál pro nemocné. Již za jejího života se několik lidí na její
přímluvu zázračně uzdravilo. Svatá Zdislava zemřela v mladém věku, bylo jí kolem třiceti
let. Byla pochována v hrobce pod klášterním kostelem v Jablonném v Podještědí. Za
blahoslavenou byla prohlášena papežem Piem X. v roce 1907. Za svatou ji prohlásil
v Olomouci v roce 1995 papež Jan Pavel II.
Znázorňování: Hlavním znakem svaté Zdislavy je její rodina – manžel a děti. Také bývá
zobrazována, jak posluhuje chudým a nemocným.
* Na Moravě a Slezsku je mnoho nových kostelů a kaplí pojmenováno po sv.
Zdislavě. Vždy poslední sobotu a neděli v květnu se koná pouť nejen v Křižanově, ale
také v Jablonném v Podještědí.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Otázky k předchozímu tématu o sv. Ludmile: (správné odpovědi naleznete v článku
v předchozím čísle zpravodaje /září 2019/ na straně 11)
1) Svatá Ludmila nebyla:

a) matkou knížete Spytihněva,
b) matkou knížete Bořivoje,
c) babičkou sv. Václava,
d) tchyní kněžny Drahomíry
2) Který den v roce slavíme její svátek?
a) 16. listopadu, b) 16. října, c) 16. září
3) V roce 2021 uplyne od jejího zavraždění: a) 1000 let, b) 1100 let, c) 1200 let
Příště se můžete těšit na článek věnovaný sv. Prokopovi.
Lukáš Sourada,
převzato z internetu a z knížky Čeští svatí od Česlavy Talafantové
TROCHA ŽIDOVSKÉHO HUMORU
Rabinovič na poznávacím zájezdu překvapeně zaznamená,
že v Tchien-ťinu mají synagogu. Vstoupí. Uvnitř samý Číňan.
Ten nejbližší se poněkud útočně otáže: „Co tu chcete?“
„Jdu se pomodlit,“ odpoví Rabinovič.
„Vy jste žid?“ ptá se Číňan.
„Ano,“ odpoví Rabinovič.
„Ale nevypadáte...!“
Rabbi Goldstein má se Sárou dvě krásné dcery, ale stále touží po synovi. Až konečně
Sára počne a za devět měsíců volají rabbimu z porodnice: „Rabbi, máte syna!“
Rabbi celý rozradostněný běží do porodnice, najde tam Sáru se synem, ale ten je – jak
to říct – no prostě ošklivý. Rabbi na něj kouká, vzpomene si na své dvě krásné dcery
doma, znova se na něj kouká a pak udeří na Sáru: „Sára, že tys mi byla nevěrná?“
Sára se choulí na posteli: „Tentokrát ne...“
Sára a Mojše se vzali. Na druhý den po svatbě Sára připravila snídani a říká:
,,Mojše, promiň, já umím dělat jenom dvě jídla - dort a rybu.“
,,To nevadí, drahá. Za pár let se všechno naučíš. Jenom mi prosím řekni – jím teď dort,
nebo rybu?“
Hette byla velmi úspěšná podnikatelka. Jeden rok měla tak úspěšný, že si koupila
Rolls-Royce. Ale o pár týdnů později vrátila vůz dealerovi s tím, že se ze předku auta
ozývají podivné zvuky. Prodejce auto zkontroloval a zatelefonoval zpátky.
„V autě jsme dle očekávání žádnou závadu nenašli. Existuje jen jedno možné vysvětlení,“
řekl. „Váš šofér má astma.“
9
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Mojše a Sára jdou do synagogy. Je svátek. Tedy... oni chodí do synagogy jen na
nějaký velký svátek, takže když jdou do synagogy, je to opravdu svátek.
Rabín je celý naměkko, když je vidí: „Škoda, Sáro, že nepřijdete častěji!“
Sára na to: „Víte, rabbi, my sice moc nechodíme, ale rozhodně na své náboženství
nezapomínáme. Například Deset přikázání dodržujeme.“
Rabín se na ni trochu nedůvěřivě, leč přívětivě podívá: „No, to je hezké, když člověk
slyší alespoň něco takového...“
Mojše rychle zachraňuje situaci: „Věděj, rabbi, my to máme rozdělený: já dodržuji
prvních šest přikázání a Sára ty zbylé čtyři.“
Kněz, pastor a rabín se rozhodli zjistit, kdo z nich dělá svou práci nejlépe.
V domluvené době se tedy odebrali do lesa, každý si vyhlédl jednoho medvěda a snažil se
ho obrátit na svou víru. Po nějakém čase se znovu sešli…
První promluvil kněz: „Když jsem konečně našel medvěda, předčítal jsem mu nejprve
z katechismu a pak ho pokropil svěcenou vodou. Za týden jde k prvnímu přijímání.“
„Já jsem potkal toho svého u potoka,“ povídá pastor, „a kázal jsem mu slovo Boží.
Toho medvěda to tak uchvátilo, že se ode mě nechal pokřtít.“
Oba pak skloní zrak k rabínovi, který leží celý v sádře na nemocničním vozíku.
Rabín se přiznává: „Když teď o tom tak přemýšlím, asi jsem neměl začínat obřízkou.“
z internetu čerpal Lukáš Sourada
BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem K.
1.
2.
3.

Římský setník a velitel tzv. „Italského pluku“ v Cesareji, který se stal křesťanem.
Název hory, na které se prorok Elijáš střetl s Baalovými proroky.
O co prosil Ježíš v Getsemane, aby mu nebeský Otec
podle své vůle odňal?
4. Jméno perského krále, který byl označen za mesiáše.
5. Starší syn Adama a Evy, který se stal psancem.
6. Velekněz Židů, který navrhoval, aby zabili Ježíše,
a který se později postavil i proti Petrovi a Pavlovi.
7. Město, kde Ježíš učinil první zázrak.
8. Kdo byl losováním vyvolen pro Azázela?
9. Název biblické knihy, která začíná slovy: „Pomíjivost,
samá pomíjivost...“
10. Ve kterém městě se někteří křesťané hlásili k Pavlovi a jiní k Apollovi?
11. Jaká zvířata spatřil Jan ve vidění, když anděl rozlámal pečeti?
12. Jméno města, ve kterém původně bydlel Abraham.
Ondřej Jäger
Farní zpravodaj - Žamberk
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KŘÍŽOVKA
Listina práv rodičů: Rodič má právo na minimálně jedno jídlo denně v klidu, …tajenka.

Vodorovné legendy
A DRAVEC, PŘÍJEM, ŠKUMPOVITÁ ROSTLINA
B PROVOLÁVÁNÍ SLÁVY, BARVIVA ROSTLIN ORANŽOVÁ, OSAMOCENOST
C TAJENKA 1.DÍL, ČLOVĚK TMAVÉ PLETI
D ÚLOMEK, AKADEMIE VĚD, VÝDOJ, RODINNÉ DOMKY
E ŽÍNĚNKA PRO DŽUDO, ZVUK TROUBENÍ TRUBKY, CITOSLOVCE DOVTÍPENÍ,
SÍDLO ŘECKÝCH HLAVNÍCH BOHŮ
F MOKNOUT, PAK, ZAŘÍZENÍ K TOPENÍ
G BÝT BOHEM /ŘÍD./, TAJENKA 2.DÍL
H TEORIE MORÁLKY, MOJE, VLK Z KNIHY DŽUNGLÍ, DELŠÍ SRST NAD KOPYTEM
I DĚLAT MALÉ KROKY, ZNAČKA KILOTUNY, ČLUN, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Svislé legendy
1 UMĚLÝ ČLOVĚK, VES
2 ZN.PĚNY DO KOUPELE, HESLA
3 ZN. RADIA, MÍSTO TOHO, POKŘIK NA SPORTOVCE
4 SPZ OLOMOUCE, OHMATÁNÍ, SMYČKY
5 VZDECH, EMÍLIE (DOMÁCKY), VĚDA A TECHNIKA (ZKR.)
6 POHÁDKOVÁ BYTOST, MODELÁŘSKÁ HMOTA, AUTOMOTOKLUB (ZKRATKA)
7 PRASKAT, POKLÁDAT OTÁZKU
8 NENASYTNÁ, JINÝM ZPŮSOBEM
9 AGENT 007, ZÁCHVAT
10 ANEBO (ZAST), LEDNÍ SPORT
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11 TRUMFY, ZAVAŘENINA, DOMÁCKY OLGA
12 BLAMÁŽ /SLANG./, NEJSLAVNĚJŠÍ Z ROŽUMBERKŮ, LESKLÝ NÁTĚR
13 GLAZURA, LETADLA
14 IDOLY, MNĚ; MI; MĚ
15 OPUCHLINA, TŘÍT PRSTY
16 DESKOVÁ HRA, ZNAMÉNKO PRO POMLKU
Pomůcka: ELEMOŠ.
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
Sk Skutky apoštolů
Ř Římanům
2K Druhý list Korintským
1Tm První list Timoteovi
Žd Židům

A 1Tm 6,1_ Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný Vládce, Král králů a
Pán pánů.

B Sk 13,4_

Ale Pavel a Barnabáš směle prohlásili: „Vám židům mělo být slovo
Boží zvěstováno nejprve. Protože je odmítáte, a tak sami sebe
odsuzujete k ztrátě věčného života, obracíme se k pohanům.“

C Mt 6,2_

A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou:
nepracují, nepředou...

D Mk 3,2_

Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že
se pomátl.

E Sk 28,2_

Ale rádi bychom slyšeli, jaké je tvé smýšlení, neboť je nám známo, že
všude jsou proti této sektě.

F 2K 6,_

...jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme – a hle, jsme
naživu; jsme týrání, a přece nejsme vydáni smrti.

Farní zpravodaj - Žamberk

12

G Žd 5,_

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami
oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před
smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.

H Sk 11,2_

Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí
přivedeno k Pánu.

I Mk 11,2_ Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: „Zdvihni se a vrhni se
do moře“ - a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká,
bude to mít.

Lukáš Sourada
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 7. 10. 2019
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Marek Faltus, Roman Moskva, Ondřej Jäger, Tomáš
Ježdík
Omluveni: Marie Souradová, Václav Rendl
13
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Nepřítomni: Bronislava Halbrštátová, Pavel Brůna, Daniel Klíž
Po úvodní modlitbě poděkoval otec Wiesław
za práci ve farnosti. Následně uvedl, že uvažuje o
rozšíření členů pastorační rady o paní Jitku
Macháčkovou ze Slatiny nad Zdobnicí, případně o
další členy.
S novým školním rokem se rozběhla výuka
náboženství. Výuka probíhá v těchto termínech:
Pondělí ve 12:00 hod. v Písečné – 1x za 14 dní
Pondělí v 15:00 hod. v Žamberku – 1x za 14 dní – mladší děti
Pondělí v 16:00 hod. v Žamberku – 1x za 14 dní – starší děti
Pátek ve 12:00 hod. ve Slatině n. Zdobnicí – 1x za 14 dní mladší děti
Pátek ve 13:00 hod. ve Slatině n. Zdobnicí – 1x za 14 dní starší děti
Pátek po mši svaté v Žamberku – každý týden – mládež
V sobotu a v neděli 6. 10. 2019 proběhlo sčítání farníků přítomných na mších svatých
s následujícím výsledkem:
Místo
Žamberk – Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Žamberk – Kostel sv. Václava
Líšnice
Písečná
Slatina nad Zdobnicí

Počet osob
31
130
36
36
15

Pastorační plán farnosti:
13. 10. 2019
posvícení Helvíkovice
18. 10. 2019
misijní most modlitby – kostel sv. Václava – 18:00 hod.
19. 10. 2019
výstup na Králický Sněžník – sraz v 8:00 hod. před kostelem
01. 11. 2019
mše sv. v kapli Panny Marie Bolestné – 18:00 hod .
01. 11. 2019
koncert v kostele sv Václava – 19:00 hod.
02. 11. 2019
mše sv. v hřbitovní kapli v 16:00 hod. + modlitby za zemřelé.
03. 11. 2019
modlitby za zemřelé - hřbitov Dlouhoňovice – 14:00 hod.
03. 11. 2019
modlitby za zemřelé - hřbitov Helvíkovice – 15:00 hod.
03. 11. 2019
modlitby za zemřelé - hřbitov Kameničná – 16:00 hod.
08.-10. 11. 2019 potáborové setkání účastníků vodáckého tábora – Krkonoše Zámeček
16. 11. 2019
brigáda na faře – 9:00 hod.
17. 11. 2019
Svatomartinské posezení s husou – od 15:00 hod.
24. 11. 2019
poutní mše sv. - Písečná – 11:00 hod., posezení na faře – 15.00 hod.
27. 11. 2019
Den památky pronásledování křesťanů – osvětlení kostelů do červena
Farní zpravodaj - Žamberk
14

30. 11. 2019
30. 11. 2019
01. 12. 2019

farní „Silvestr“ ukončený společnou modlitbou ve 24:00 hod.
při všech mších sv. žehnání adventních věnců
při všech mších sv. žehnání adventních věnců

Různé:
- Maruška Souradová navrhla prostřednictvím otce Wieška, aby proběhlo duchovní
cvičení v adventu. Farní rada vzala návrh na vědomí. Otec Wiešek se pokusí oslovit
některého z kněží, aby duchovní cvičení vedl.
- Ve farnosti se plánuje biřmování na slavnost Nejsvětější Trojice – 7. 6. 2020.
- Po nedělních mších sv. budou probíhat liturgické pětiminutovky.
- Ministrantské schůzky probíhají 1x za 14 dní v úterý na faře v Žamberku.
- V Líšnici se rekonstruuje boční vstup do kostela.
Příští setkání pastorační rady farnosti je plánováno na pondělí 4. 11. 2019 od 20 hod.
Zapsal: Tomáš Ježdík
Schválil: P. Wiesław Kalemba
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 4. 11. 2019
Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marek Faltus,
Roman Moskva, Ondřej Jäger, Tomáš Ježdík,
Bronislava Halbrštátová, Pavel Brůna, Daniel Klíž,
Bohumila Lipenská
Omluveni: Marie Souradová, Václav Rendl
Po úvodní modlitbě poděkoval otec Wiesław za
práci ve farnosti. Přivítal novou členku z Písečné
Bohumilu Lipenskou a nadále trvá požadavek o
rozšíření PR o další členy.
Poděkování Marku Faltusovi za bohoslužbu při
Misijním mostu modlitby v Žamberku.
Misijní sbírka peněz bude ještě sečtena a odeslána.
13.10. se uskutečnil výlet společenství rodin vlakem do Litic a pak pěšky do
Potštejna.
19.10. proběhl výšlap na Králický Sněžník, výlet se vydařil, jen bylo zarážející, kolik
dalších lidí mělo stejný nápad.
Pastorační plán farnosti :
- 8. 11.-10. 11. proběhne setkání účastníků vodáckého tábora
- 16. 11. od 9:00 hod. proběhne na faře v Žamberku úklidová brigáda
- 17. 11. proběhne v Žamberku na faře Svatomartinské posezení u husy a vína
15
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- Farnost se připojila k výzvě Post Bellum ke zvonění kostelních zvonů. Dne 17. 11. od
17:11 hod. se rozezní zvony na našich kostelích na připomenutí 30. výročí pádu
totalitního komunistického režimu, který po dlouhá desetiletí devastoval naši zemi.
- na 17. 11. také připadá Den Bible
- 24. 11. bude v Žamberku mše svatá doprovázena rytmickou mládežnickou skupinou
- 24. 11. proběhne na faře v Písečné od 15:00 hod. setkání u příležitosti svátku svaté
Kateřiny, které je zasvěcen místní kostel.
- 27. 11. proběhne akce Červená středa - den, kdy chceme připomínat osoby
pronásledované ve světě pro víru. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo
jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Kostely budou nasvíceny
červeným světlem.
- 30. 11. bude od 19:00 hod. v Žamberku na faře zakončení církevního roku. Vyvrcholení
této akce proběhne v kostele sv. Václava a to děkovnou modlitbou za uplynulý rok.
- 1. 12. během nedělních obřadů proběhne požehnání adventních věnců
- během listopadu by měla dorazit závěrečná restaurátorská zpráva o opravách v kostele
sv. Václava a následně bude dílo doplaceno, cca 560 000,- Kč
- 7. 12. přijde po mši svaté do zámecké kaple v Žamberku sv. Mikuláš
- 20.- 21. 12. se uskuteční adventní duchovní obnova
- 22. 12. donesou skauti do Žamberka Betlémské světlo
- 27. 12. bude v Žamberku na faře po mši svaté tradiční žehnání vína
- 29.12. proběhne během mše svaté žehnání rodin, v Líšnici je ještě pouť
Příští rok se počítá spíše s pracemi menšího rozsahu.
Žamberk – oprava bočního oltáře v kapli Panny Marie v hlavním kostele, výmalba
kaple se zpovědnicí. Pořízení rozpočtu na opravu střechy, přemístění oltáře Jana
Nepomuckého z kaple Panny Marie Bolestné zpět do kostela. Dokončit revize
elektrorozvodů.
Líšnice – získání dokumentace na výměnu oken na kostele, dokončení vstupu u
bočního vchodu, nátěr oken a běžná údržba, doplnění okapníčků na sokl po obvodu
kostela.
Písečná – najít optimální řešení na odstranění vlhkosti v kostele.
V církevních restitucích byly farnosti navráceny pozemky v Pěčíně za kostelem.
Zájemce, který by chtěl tyto pozemky odkoupit, oslovil pastorační radu k projednání této
záležitosti. Po pečlivém zvážení se rada rozhodla tyto pozemky zatím neprodávat.
Příští setkání pastorační rady farnosti je plánováno na pondělí dne 2. 12. 2019.
Zapsal: Ondřej Jäger
Schválil: P. Wiesław Kalemba

Farní zpravodaj - Žamberk
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ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 2. 12. 2019
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Marie Souradová,
Ondřej Jäger, Roman Moskva, Tomáš Ježdík, Marek
Faltus, Daniel Klíž, Václav Rendl, Bohumila Lipenská
Omluveni: Pavel Brůna, Bronislava Halbrštátová,
Jitka Macháčková
Po úvodní modlitbě poděkoval otec Wiesław za
veškerou práci ve farnosti.
Pastorační plán farnosti:
Každý čtvrtek v adventní době budou v kapli P. M. Bolestné roráty od 6 hod.
Po rorátech budou snídaně na faře.
Sobota 7. 12. - setkání s Mikulášem v zámecké kapli v Žamberku po mši svaté
od 16:30 hod.
úterý 10. 12. - koncert v chrámu Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí v 18 hod.
pátek 13. 12. - adventní zamyšlení a mše sv. v chrámu sv. Václava v Žamberku od
17 hod. Hlavním celebrantem bude otec kanovník Jan Paseka, generální vikář
královéhradecké diecéze. Od 17:45 hod. proběhne na faře neformální posezení.
Sobota 14. 12. - rozšířená možnost svátosti smíření od 9 do 11:30 hod. Přijedou kněží
z jiných farností.
Středa 18. 12. - koncert dětského sboru Viola v chrámu sv. Václava od 18 hod.
4. adventní neděle 22. 12. - možnost odnést si do svých domovů Betlémské světlo,
které dovezou skauti.
Bohoslužby o Vánocích:
Štědrý den 24. 12. Líšnice 15 hod, Písečná 17 hod, Slatina 22 hod, Žamberk 24 hod.
Boží hod vánoční 25. 12. Žamberk 9:30 hod., Písečná 11 hod.
svátek sv. Štěpána 26. 12. Žamberk 9:30 hod.
Ve čtvrtek 26. 12. ve 14 hod. bude možnost se sejít na parkovišti pod Žampachem a
prožít společné chvíle při tradičním výšlapu na kopec.
Na sv. Silvestra 31. 12. bude mše svatá na poděkování od 16 hod. v Žamberku.
Bohoslužby na Nový rok: Slatina 8 hod., Žamberk 9:30 hod., Písečná 11 hod.
Naše farnost se opět chystá zapojit do Tříkrálové sbírky. Koledníci a doprovod se
mohou hlásit p. Lídě Kladivové. Před vlastním koledováním přijmou všichni dobrovolníci
společné požehnání.
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Ekonomické záležitosti:
Diskutoval se návrh pana Schmidta, který žádá odkup pozemků v katastru obce Pěčín
vedle kostela, které naše farnost získala při restitucích. PRF rozhodla o schůzce se
starostou Pěčína ohledně dalšího plánování využití pozemků.
Pro účastníky bohoslužeb v chrámu sv. Václava je již vybudovaná a přístupná WC
toaleta v zákristii.
Diskutovala se možnost zpřístupnění krypty v budoucnosti.
Plánované opravy ve farnosti na rok 2020:
Připraví se žádosti o dotace, provedou se různé revize.
• Písečná, chrám sv. Kateřiny: prioritou je financování oken. Varhany – prozatímní
řešení.
• Žamberk, chrám sv. Václava: je potřeba udělat rozpočet na dveře kostela, kde
jsou kovové části zkorodované. Hýbe se křížek na levé věži.
• Žamberk, kaple P. M. Bolestné: zvažuje se vybudování oratoře.
• Žamberk, fara: rekonstrukce koupelny v 1. patře, proběhne druhá etapa výměny
oken.
Příští setkání PRF se bude konat v pondělí 13. ledna 2020 od 20 hod.
Zapsala: Marie Souradová
Schválil: P. Wiesław Kalemba
AKTUALITY PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
PŘIPRAVME DĚTEM O VÁNOCÍCH JEDEN DÁREK NAVÍC
“Blaženější je dávat než dostávat” (Sk 20,35)
Také o letošních Vánocích vzpomeňme na ty, kteří
strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc. Tentokrát
podpoříme 900 jihosúdánských dětí vysídlených z Mukaya
County, ve farnosti Lainy v diecézi Yei.
Jižní Súdán se stále potýká s následky krvavé války,
která v roce 2011 vedla k jeho nezávislosti. Je tak jedním z
nejmladších států světa a zároveň patří i k těm nejméně
rozvinutým a bezpečným. Kromě kmenových válek a
ozbrojených konfliktů situaci v zemi zhoršují také časté
přírodní katastrofy – v roce 2017 zemi kvůli velkému suchu
zasáhl hladomor. Od vyhlášení nezávislosti zahynuly desítky tisíc lidí a přibližně každý
třetí člověk musel opustit svůj domov. Více než dva miliony lidí se uchýlily do
sousedních států a další dva miliony žijí v Jižním Súdánu jako vnitřně vysídlení. Stovky
tisíc obyvatel nemají přístup k základním potřebám, jako je jídlo, voda a zdravotní péče.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Díky podpoře Papežských misijních děl bude mít 900 dětí během vyučování zajištěna
dvě jídla denně a animační materiály. Misijní animace jsou nezbytné, protože přispívají k
překonání válečných traumat a pochopení toho, jak důležitý je mír a stabilita. Děti jsou
informovány, že se za ně modlí a podporují je děti z jiných částí světa. Doporučený
příspěvek pro jedno dítě činí 850 Kč, přispět však můžete libovolnou částkou. Své
vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2019 na číslo účtu: 72 540 444/2700,
variabilní symbol 240.
Za jakoukoliv pomoc Vám ze srdce děkujeme!
Papežská misijní díla Česká republika
Na Kropáčce 30/1
500 03 Hradec Králové
www.missio.cz

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

VYLUŠTĚNÉ BIBLICKÉ SUDOKU

Kornélius..............Sk 10,1-23
Karmel ….............1 Král 18,19
Kalich (utrpení a hořkosti).........Mat 26,42
Kýros.....................Iz 44,28; 45,1
Kain...................... 1 Moj 4,1-12
Kaifáš.....................Jan 11,4850; Sk 4,6-21
Kána Galilejská......Jan 2,1-12
Kozel......................3 Moj 16,9-10
Kazatel
Korint.....................1 Kor 3,4-5
Koně......... .............Zjev 6,2nn
Kaldejský Ur..........1 Moj 11,31
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
24. 12. 2019 Štědrý den:
Úterý

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

Líšnice
Písečná (rytmická mše sv.)
Slatina n. Zdob.
Žamberk

25. 12. 2019 Slavnost Narození Páně: 9,30 hod.
Středa
11,00 hod.

Žamberk
Písečná

26. 12. 2019 sv. Štěpán:
Čtvrtek

9,30 hod.

Žamberk

27. 12. 2019 sv. Jan apoštol:
Pátek

18,00 hod.

Žamberk

28. 12. 2019 sv. Mláďátek:
Sobota

16,30 hod.
18,00 hod.

Žamberk – zámecká kaple
Slatina n. Zdob.

29. 12. 2019 Svaté rodiny
Neděle
(mše sv. spojené s žehnáním rodin)

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

Líšnice (poutní mše sv.)
Žamberk
Písečná

31. 12. 2019 sv. Silvestr:
Úterý

16,00 hod.

Žamberk

1. 1. 2020

Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok:

Středa

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
očekávejte v březnu 2020.
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/
Farní zpravodaj - Žamberk
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