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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Přátelé, prožíváme velikonoční svátky.
Utrpení našeho Pána, Božího Syna, je velké
tajemství, před nímž musíme zmlknout. Tehdy
v nás vyvstávají otázky, zvláště ta, která se ptá:
Proč vlastně k tomu všemu došlo? Odpověď nám
dává sám Ježíš: To je má krev nové smlouvy,
která se prolévá za všechny na odpuštění hříchů.
Pohleďme na našeho Pána, který pro nás
podstoupil pokoření, výsměch, bití, který
nesestoupil z kříže, aby zachránil sám sebe, ale
zůstal k němu přibitý, aby zachránil nás všechny.
Věrný Božímu záměru, věrný své lásce k lidem,
přijal tu nejhlubší opuštěnost, zaviněnou
hříchem, aby nás osvobodil a dovolil nám zakusit
radost z obnoveného společenství s Bohem.
Po smrti Kristově se zatřásla a otevřela
země. I my bychom jí měli být otřeseni. Naše
zatvrzelá srdce by se měla otevřít. Milost utrpení
Krista se nabízí dnes nám. Můžeme proto
s důvěrou k němu přicházet, i když jsme obtíženi
našimi nepravostmi, i nás jeho rány mohou
uzdravit.
Dej Pane, ať se v tvém kříži učíme vidět
tvou všemohoucnost, která nás miluje tak silně,
že sdílí naše utrpení a z lásky k nám se dává
přibít na kříž. Uč nás, co znamená milovat, jak
nás miluješ ty, abychom dokázali i my vstoupit
do tohoto tajemství a dokázali se z lásky vydávat
pro tebe a pro naše bližní, aby se naše radost
naplnila, radost z plného vítězství nad
nesvorností, nemocí, hříchem i smrtí. „Já jsem
s vámi po všechny dny až do konce světa.“
Přeji požehnanou velikonoční dobu.
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VELIKONOČNÍ VÝZVA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ
Milí věřící, bratři a sestry,
Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku –
slavení Velikonoční vigilie.
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou
sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho
Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará
velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je
Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci
s radostí a rozechvěním zpíváme.
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.
Z celého srdce Vám žehnáme.
Čeští a moravští biskupové, 3. 4. 2020
PRAKTICKÉ ODKAZY
Youtube kanál naší farnosti pro sledování přímého přenosu bohoslužeb:
https://www.youtube.com/channel/UCpu29NkYI4Q2mFn8yKbbmBg
Další přímé přenosy bohoslužeb: https://www.mseonline.cz.
Církevní aktuality: https://www.cirkev.cz/ ; https://www.vira.cz/koronavirus
Aktuality z naší farnosti: http://www.dekanstvizamberk.cz/
Biblické texty na neděli i všední dny: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
Duchovní přijímání: https://www.youtube.com/watch?v=XeMmdDUw-uc
Zpověď po telefonu?: https://www.youtube.com/watch?v=giKNZky5KhY
Velikonoce v rodině – videa s inspiracemi:
Úvodní video:https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs
Zelený čtvrtek: https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U
Velký pátek: https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0
Velikonoční vigilie: https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs
Průvodce velikonoční dobou si můžete stáhnout zde:
https://www.sdb.cz/wp-content/uploads/2020/03/pruvodce-velikonocemi_2020_web.pdf
ROZHODNUTÍ NAŠEHO BISKUPA
1. Od čtvrtka 12. března 2020 se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní)
bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná
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shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území
Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní
společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.
2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez
účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.
3. V případě udělování svátostí jednotlivcům, je
povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou
stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo
nechť je aplikováno i na pohřby.
4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit
přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím
sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní
společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře
svého chrámu.
Youtube kanál Děkanství Žamberk:
https://www.youtube.com/channel/UCpu29NkYI4Q2mFn8yKbbmBg
Seznam jiných on-line přenosů bohoslužeb: https://www.mseonline.cz.
Je zde také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a
Televize Noe je vysílají každý den).
5. Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o
nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat
jen na ruku.
6. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální
modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou
neshromažďovalo více než 10 osob.
7. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo
nevkládal ruce.
8. Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné
účasti
na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos
z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do
řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou
prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.
Bratři a sestry v Kristu, všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou
ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených
omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.
V Kristu Váš Jan Vokál, biskup královéhradecký
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DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ
Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li tělo a krev Páně, nepřijímáme něco, nýbrž
Někoho – přichází k nám sám Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. On je živý.
Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás o tom
ujišťují velikonoční evangelia. On zná způsoby, jak se s námi setkat přes naši fyzickou
nemožnost. On zná cesty, kudy za námi přijít navzdory všem zamčeným dveřím.
Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen jen na své svátosti, jen na způsoby chleba a
vína. Vždyť on je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá Písmo
svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo
tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující
touhou po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení
církve je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí
milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů
nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s
živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s
církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“
Modlitba k duchovnímu přijímání
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen
jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co
mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní
svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se
mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen
Nebo: Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme,
že jsi náš Pán a Bůh; rozmnož v nás světlo této víry a zapal naše srdce ohněm své lásky,
abychom se skrze tebe klaněli Otci v Duchu a v pravdě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky
věků. Amen
Převzato z internetu
PASTÝŘSKÝ LIST KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA JANA VOKÁLA KE KONCI POSTNÍ DOBY
Učme se milovat a objímat svůj kříž!
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho, jak jej nese:
miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž s láskou stejně jako On, když
Ho vedli na popraviště, kde jej proměnil v nástroj spásy.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Už léta žijeme v klidné a hojné době, která nás svou mírností ukolébala a snad i
přivedla k duchovní pohodlnosti či lhostejnosti. Zvykli jsme si křížem se žehnat, o kříži
často mluvit, ale málokdy ho musíme v každodenním životě skutečně nést, natož
abychom si trpělivě osvojovali dovednost objímat ho a milovat. A ona je to skutečně
dovednost, nejenom rozhodnutí nebo postoj. Snažíme se být jako náš Pán, ale nedaří se
nám to. Jsme hříšní a slabí, někdy i lhostejní, a proto neustále potřebujeme trpělivě se učit
lásce k Bohu a ke svým křížům.
Každoroční školou lásky ke kříži je
zejména postní doba. V posledních
desítkách let jsme si v ní museli někdy i
složitě vymýšlet, čeho se vzdáme, co
uděláme pro druhé a jak prohloubíme svou
modlitbu. Letošní postní doba je jiná. Sama
před nás postavila reálné kříže. Nemusíme
už hloubat, čeho se zřekneme, protože
skončila veškerá zábava mimo naše
domovy. Nemusíme se ptát, komu pomoci,
protože kolem nás a s námi žije ohromné
množství potřebných, pro které je najednou
životním ohrožením jít si nakoupit
potraviny. Nemusíme se ptát, jak oživit
jednotvárnost své modlitby, když i účast na
nedělní bohoslužbě je náhle nemyslitelná a
přístup ke svátosti smíření velmi obtížný.
Milovaní brati i a sestry v Kristu,
modleme se za překonání současných obtíží, zasazujme se podle svých možností o
jejich zmírnění, ale pokoušejme se je přijímat také jako dar. Jako nový dar, který je pro
nás velikou příležitostí a výzvou obejmout reálný kříž. Pokorně se obrátit k Bohu, litovat
svých hříchů, s vděčností Pánu pokleknout, vzít do ruky Růženec, breviář, Písmo svaté a
zcela konkrétně pomoci potřebným. Je to příležitost učit se své kříže nejenom nést, ale i
objímat a milovat.
Veškeré postní odříkání i modlitby se musí vždycky projevit ve skutcích lásky.
Křesťané, tedy Kristovi učedníci, se poznají podle lásky (viz Jan 13,35), nikoliv podle
vnitřního hnutí mysli. Křesťanská láska není souborem pocitů, ale skutků. Dnes vidíme
skutky lásky všude kolem sebe, a to velice spontánní. Kolik z Vás chodí někomu jinému
nakoupit, šije roušky, hlídá děti, či jinak pomáhá! Chtěl bych Vám za to vyjádřit převeliký
dík, stejně jako lékařům, ošetřovatelům, zdravotníkům, pracovníkům charity a dalších
podobných služeb, záchranářům, ale i prodavačům, řidičům dopravních prostředků,
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policistům a všem, kdo nezůstávají doma, protože musí sloužit i přes velké riziko, které
z toho pro ně plyne.
Srdečně rovněž děkuji duchovním, kněžím a jáhnům, řeholnicím a řeholníkům, kteří
ani přes zavřené kostely nepřestali plnit svou službu obětovat se Bohu za svěřený lid,
slavit Eucharistii, nabízet konkrétní pomoc duchovní i praktickou. Má zvláštní podpora
patří kněžím, kteří udělují svátost smíření v jakékoliv situaci, zejména nemocným.
Zavřené chrámy nemohou zavřít naše srdce. Čím vzácnější je nám účast na bohoslužbě,
tím hlouběji jsme zváni hovořit se svým Pánem v dialogu vlastního srdce i v rodinném
společenství. Využijme tohoto období k obnově rodinné modlitby. Dopřejme dětem, aby
znovu zakusily společnou modlitbu s rodiči, neboť ta je bude formovat a posvěcovat.
Zvlášť mysleme také na seniory, kteří zakoušejí veliké období samoty. Jejich
vnoučata nechodí do školy, přesto se s nimi prarodiče nemohou potěšit. Blízcí jim často
mohou jen přinést nákup a nechat ho přede dveřmi. Kéž je Vám, starým či nemocným,
povzbuzením naše společná modlitba, ale i aktivita. Pišme seniorům dopisy, volejme jim,
pomáhejme jim na dálku a modlitbou doprovázejme i všechny, kdo se o ně a o nemocné
starají. Nezapomínejme, jak krásné pro ně je, když jim děti či vnoučata přijdou alespoň
zamávat pod okno. Staří a nemocní lidé teď více než kdy jindy zakoušejí chvíle, kdy Ježíš
z kříže volal na svého Otce, proč Ho opustil. I jejich kříž však vede k lásce. Můžeme říci,
že je to láska o to větší, vznešenější a účinnější.
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
už teď je jasné, že letošní období postního sebezáporu neskončí ani Velikonocemi.
Budeme je patrně slavit ve svých domovech, podrobnější pokyny obdržíte v blízké době.
Chtěl bych Vás poprosit, abyste i takové Velikonoce v rodinách pojali skutečně svátečně a
zbožně. Věřím, že během nich pocítíte, že kříž, který se po celý život společně učíme
milovat a objímat, nás neubíjí, ale je nástrojem Boží spásy a věčnosti, která daleko
přesahuje dny a roky, jež jsou nám vyměřeny na tomto světě. Až soudobé těžkosti
pominou, kéž z nich vyjdeme pokornější a moudřejší, hlouběji zamilováni do Krista a
jeho kříže.
Píši tento dopis o slavnosti Zvěstování Páně, jež je skrze naši nebeskou Matku Pannu
Marii hmatatelným příslibem naší záchrany, vykoupení. Je svátkem naděje, ujištěním, že
po noci se znovu rozední. S touto nadějí proto zdvihněme své kříže a vykročme ve
šlépějích Toho, který svůj kříž objímá a ten můj pozvedá, abych s Ním měl podíl v Božím
království. On a Jeho láska vítězí, proto zvítězí i ten, kdo obejme svůj kříž.
Všechny Vás v této těžké době svěřuji pod mateřskou ochranu Panny Marie,
vyprošuji Vám hojnost darů Ducha Svatého, pevné zdraví, odvahu a ze srdce Vám
žehnám!
Váš biskup Jan Vokál (25. 3. 2020)
Farní zpravodaj - Žamberk

6

NĚKOLIK POSELSTVÍ, POVZBUZENÍ A ZAMYŠLENÍ OD VÝZNAMNÝCH PŘEDSTAVITELŮ CÍRKVE
Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem
Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k
tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují.
Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý.
Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí.
Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové
cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Vraťme se k domácí četbě Písma a ke
společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu. Prosím každého z
vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato
modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin.
Milé sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh
s námi.
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský (12.3.2020)
Během letošního postního putování, které mnozí z nás prožívají
bez jakéhokoli společného liturgického slavení, například mše svaté,
jsme voláni k ještě radikálnější cestě, která rozvíjí duchovní život:
k modlitbě, postu a křesťanské lásce. Úsilí napřené k zastavení šíření
koronaviru nechť je provázeno úsilím každého věřícího o větší dobro:
abychom získali život, abychom vítězili nad strachem, aby vítězila
naděje. Těm společenstvím, která prožívají největší zkoušky,
doporučujeme nezakoušet vše jako pouhou ztrátu. Pokud se ke
společnému prožívání víry nemůžeme sejít ve shromáždění, jak jsme zvyklí, dává nám
tím Bůh příležitost, abychom se obohatili, abychom objevili nová paradigmata, abychom
našli osobní vztah s Ježíšem. On nám připomíná: „Když se však modlíš ty, vejdi do své
komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí
i to, co je skryté, ti odplatí“ (Mt 6,6). Kolikrát nás papež František vyzval, abychom měli
Písmo svaté po ruce! Modlitba je naší silou, modlitba je naším zdrojem. To je tedy ten
příhodný čas, abychom znovu objevili, že Bůh je náš Otec a my jsme jeho děti.
Prosme Boha Otce, aby upevnil naši víru, aby pomohl nemocným v uzdravení, aby
posiloval pracovníky ve zdravotnictví v jejich poslání. Všemožně braňme jakékoli
stigmatizaci těch, kdo jsou zasaženi: nemoc nezná hranice, nezná barvu pleti, hovoří však
stejným jazykem.
Prosme Ducha Svatého, aby dal světlo práci všech vědců, pracovníků ve
zdravotnictví a hlav států, a všechny zasažené národy svěřujeme přímluvě Panny Marie,
Matky lidstva.
kardinál Peter K. A. Turkson, Ghana, Západní Afrika (11. 3. 2020)
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Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si
uvědomili, že na tom nejvíc záleží…
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní
byl tak vzácný…
Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách, a proto nás tato nemoc zamkla do
našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina…
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc,
abychom si připomněli, jak jsou zranitelní…
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou
nepostradatelní…
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si ji
rodiče mohli vyzkoušet sami…
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kým jsme chtěli, a
proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost…
Volný čas jsme trávili v nákupních centrech, a proto nám je tato nemoc zavřela,
abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme…
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání sebe, a proto nám tato
nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása netkví…
Mysleli jsme si, že jsme gentlemani na této zemi, a proto jsme dostali tuto nemoc,
aby nás něco miniaturního, co ani nevidí, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu
pokory…
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a
pochopit, co je v životě nejdůležitější.
Mons. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr. h. c. (březen 2020)

Už je to několik týdnů, co se život v Česku změnil. No… v Česku, to by ještě šlo, to
je takové obecné a neurčité, ale už pár dnů se život změnil u nás v ulici, v našem domě, už
pár dnů se život změnil mně samému.
Mnoho věcí je prostě jinak. Změnila se má denní rutina, změnil se způsob trávení
času, změnily se vztahy, mění se můj způsob pohledu na různé věci.
Ano, připouštím, že za velmi krátkou dobu se stalo tolik změn, že je obtížné se s tím
vyrovnávat a jako přidanou hodnotu k tomu všemu máme permanentní pocit nejistoty, co
nás v příštích dnech či týdnech vlastně čeká.
Změny jsou nezbytnou daní za to, že žijeme v čase. Je to jedna z mála jistot, které
v životě máme a je to tak dobře. Mohou v nás totiž probudit jednu klíčovou schopnost,
kterou nás obdařil Bůh (jsme-li jeho obrazem) a tou je schopnost tvořit. Často právě tím,
že se něco změní, jsme jakoby vyhozeni do jiného (cizího) prostoru, kde pak můžeme
Farní zpravodaj - Žamberk
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objevit toto (často zapomenuté) povolání – povolání být kreativní a život kolem sebe
utvářet.
Proto právě teď vzniká tolik nápaditých projektů, které se snaží být užitečné v této
situaci, proto mnozí lidé v sobě objevují skryté vlohy a talenty, proto je tolik solidarity
kolem. Ano je…. Anebo také není. Protože obrovskou zbraní proti tvořivosti člověka je
strach. Strach, že udělám chybu, že to nebude stačit, strach, že mě to bude něco stát,
strach, že… že už nejde spoléhat jen na sebe.
A možná v tomto kontextu dává mnohem více smysl, proč je celá Bible protkána
jedním důležitým slovem – Neboj se! Slyšel to Mojžíš, proroci, Maria i učedníci. Je prý
v Bibli přesně 365x, na každý den v roce jednou. A tohle Neboj se je také zásadní sdělení
do tohoto období, které prožíváme. Neboj se, protože je tu někdo větší než koronavirus,
neboj se, protože díky tvému strachu přichází Bůh o další ruce a srdce, kterými by světu
řekl, že bude s námi po všechny dny (všechny se myslí i tyto) až do konce času.
Libor Všetula, ředitel komunity salesiánů v Brně-Žabovřeskách (26. 3. 2020)
SVĚŘENÍ SVĚTA POD OCHRANU PANNY MARIE POMOCNICE
Nejsvětější a Neposkvrněná Panno Maria, naše přívětivá Matko a
silná pomoci křesťanů, úplně se svěřujeme pod tvoji ochranu, abys nás
přivedla k Pánu.
Svěřujeme ti svou mysl se svými myšlenkami, srdce s jeho city, tělo
s jeho pocity a všemi silami a slibujeme ti, že vždy chceme pracovat k
větší Boží slávě a pro spásu duší. Ty však, Panno jedinečná, která jsi vždy
byla Matkou Církve a Pomocnicí křesťanského lidu, buď jí hlavně během
těchto dnů.
Osviť a posilni biskupy a kněze, aby vždy byli jednotní a poslušní Svatému Otci,
neomylnému učiteli; vypros nám milost nových kněžských a řeholních povolání, aby se
Boží království i jejich prostřednictvím mezi námi zachovalo a šířilo po celé zemi.
A ještě tě prosíme, naše něžná Matko, abys svým laskavým pohledem stále hleděla na
mladé, kteří jsou vystavení mnohým nebezpečím, a na ubohé hříšníky a umírající. Maria,
buď pro všechny blaženou nadějí, Matkou milosrdenství, bránou do nebe. Prosíme tě i za
sebe, vznešená Boží matko: nauč nás napodobovat tvé ctnosti, hlavně tvou andělskou
skromnost, hlubokou pokoru a horlivou lásku.
Panno Maria Pomocnice, dej, abychom se všichni shromáždili pod tvým mateřským
pláštěm. Dej, abychom tě v pokušeních hned s důvěrou vzývali.
Ty jsi naše dobrá, milá a milovaná Matka: ať je nám každá myšlenka na tebe a každý
projev tvé lásky k nám posilou, která nám pomůže zvítězit nad nepřáteli naší duše v živote
i v hodině naší smrti, abychom mohli být ve věčnosti ve tvé blízkosti. Amen.
Lukáš Sourada – převzato z internetu
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MODLITBA KE SV. ROZÁLII
Pomodleme se společně k naší patronce, k panně palermské, jejíž kapli máme na
Kapelském vrchu nad Žamberkem. Je uctívána jako pomocnice proti nakažlivým
nemocem a dle legendy již kdysi dávno uchránila toto místo před morem, proto se k ní
nebojme obrátit i v této situaci.
Císařská panna, Rozálie sama,
chrání od zla, je do nebe brána.
Svatá a krásná, ďáblem nabádaná,
pro dobro lidí - Bohu poddaná.
Spanilá růže se lesku, světa vzdala.
Z lásky ke Kristu, skálu obývala.
V obětech za svět žila v kajícnosti,
aby náš lid nebyl chorý v budoucnosti.
Svatá panno palermská
ochraňuj nás od nástrah tohoto světa.
Přímluvkyně žamberská,
ať naše zem není nikdy více pohanská!
Stanislava Brůnová

MODLITBA ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO JANA GRAUBNERA
Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
Farní zpravodaj - Žamberk
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chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
Aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
11
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svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.
Olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
MODLITBA PRO ČAS EPIDEMIE
Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou
chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po
celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku.
Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí
sílu a zdraví.
Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním vzájemně si
pomáhat.
Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná hranic, se nás
netýká.
Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté a smutné
době.
Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji.
Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku buď s
nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj.
Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny
zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj je a
dávej jim svůj pokoj.
Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou a skutečným
zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na
dlouhodobá řešení, která pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti a
předcházet jim. Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj na zemi společně usilují.
Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně nebo jen
málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je
oplakáváme. Pomáhej nám vytrvat a být připraveni. Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj.
Ježíši Kriste, uzdrav nás.
Kerry Weber, zástupkyně šéfredaktora jezuitského magazínu America
Farní zpravodaj - Žamberk
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PRO ZLEPŠENÍ NÁLADY
Kardinál Sarah, prefekt kongregace pro svátosti, vyhlásil několik nových
liturgických pravidel:
1. Kněží mají povinnost nosit roušky v liturgických barvách (a to i mimo bohoslužbu).
2. Řeholníci a řeholnice ať nosí roušky v barvách svých hábitů, případně mohou použít
barvu fuchsiovou.
3. Při svatbě si snoubenci těsně před slibem na chvíli sundají roušky, aby se předešlo
případným omylům a někdo si nevzal někoho, koho nechce. (Viz Jákob a Lea – Gen
29,15-27). Rouška se může též sundat na první novomanželský polibek, pokud nebude
trvat déle než 5 sekund.
4. V křížové cestě dochází po dobu pandemie k několika změnám: 6. zastavení bude
znít „Veronika podává Pánu Ježíši respirátor“ (vzhledem k lepší účinnosti respirátorů
oproti rouškám) a 8. zastavení bude znít „Ježíš potkává Jeruzalémskou ženu“ (namísto
„ženy“, protože jsou povolena shromáždění maximálně dvou osob).
Vzhledem k současné koronavirové situaci se letos bude muset upustit od
hromadných předvelikonočních zpovědí. Papež František doporučuje manželům, aby
využili mimořádnou možnost tzv. manželské zpovědi. Ta probíhá následujícím
způsobem:
Nejprve manžel vyzná své manželce všechny svoje hříchy. Manželka, pokud
manželovo vyznání bude souhlasit s jejím soukromým seznamem jeho hříchů alespoň
z 50%, mu udělí přiměřené pokání – opakuji: přiměřené! (a nemělo by zahrnovat žádné
domácí práce) a dá mu doporučení k rozhřešení, se kterým dotyčný přijde za farářem a
rozhřešení hned dostane.
Stejným způsobem se pak manželka vyzná svému manželovi.
Velkou radost nám udělala naše farnice Marie Rosenkranzová, která
na Mariánské olympiádě v Lurdech získala první místo v soutěži o nejrychleji
pomodlený růženec.
Zvítězila v čase 8 min. 12 s., který se stal neoficiálním evropským rekordem.
Zeptali jsme se Marušky, zda ji vítězství překvapilo:

„Tak, určitě! Na Mariánskou olympiádu jsem trénovala několik měsíců a postupně
jsem zvyšovala denní dávky růženců, takže poslední týden před soutěží jsem jich zvládala i
50 denně. Co se týče samotné soutěže, tak během druhého desátku jsem se malinko
zaškobrtla, což mě rozhodilo z tempa, ale ve finiši jsem naštěstí toto zaváhání dohnala a o
amen porazila loňskou vítězku Růženu z Levoči.“
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Dnes je památka svatého Prýla. Tento méně známý světec se narodil 30. února 1578
v Atlantidě. Svoji zbožnost projevoval již v mateřském lůně, kdy svým pravidelným
kopáním v šest, v poledne a v sedm večer upozorňoval svoji matku, že je čas na modlitbu
Anděl Páně.
Již v nejranějším dětství projevoval touhu po přísném postu, a tak v prvních měsících
svého života sál ve středu a v pátek matčin prs jen jednou denně. Později ani jednou.
Jeho prvním slovem, které pronesl (stalo se tak během proměňování při mši svaté)
bylo „transsubstanciace“.
Jako školák pravidelně připomínal svým spolužákům, že se mají dvě hodiny denně
modlit, že nemají opisovat, že mají poctivě dělat svoje domácí úkoly a že se mají každý
den učit. A oni ho za to milovali.
Jeho život však bohužel předčasně ukončila zákeřná rýmička. Posledními jeho slovy
bylo: „Au, au, to bolí!“
Několik aktualizovaných přísloví:
• S rouškou nejdál dojdeš.
• Každý své roušky strůjcem.
• Tak dlouho se chodí s rouškou,
až se tkanička utrhne.
• Host do domu, roušku na ústa.
• Nechval roušky před večerem.
• Co na roušce, to na jazyku.
• Kde se rouška vař, tam se
dobře daří.
• Kouká, jakoby mu ulítly
roušky.
• Kolik roušek máš, tolikrát jsi
člověkem.
• Březen – za roušku vlezem.
Duben – ještě tam budem.
• Kdo chce roušku šít, látku si
vždycky najde.
• Na každou roušku se někde
vaří voda.
• Šité roušky nelétají na hubu.
• Lepší rouška v hrsti, než
respirátor na střeše.
Převzato z webových stránek farnosti sv. Augustina v Brně, online ohlášky 1. dubna 2020
od P. Josefa Novotného
Farní zpravodaj - Žamberk

14

SCHOLA RYTMIG V ŽAMBERKU

Pokud budou moci být už na konci května koncerty, zavítá do naší farnosti skupina
Rytmig, složená z vysokoškoláků z Prahy a vedená Ondřejem Plívou z Dolní Dobrouče.
Skupina vydala už dvě alba a pravidelně doprovází studentské mše sv. v kostele sv.
Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. V chrámu sv. Václava je snad budeme moci vidět
31. května v 15:00.
Marie Jägerová
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ZEMĚ NA NEBI
Byl jsem ve žlutych pampách širokych a zvlněnych
jak oceán a rozlehlych zrovna tak. Byl jsem nahoře v ráji.
Byl jsem v noci ve stěně hory. Byl jsem tak vysoko, že
jsem viděl hvězdy shora. Mohu všechny ujistit, že jsem
byl v zemi, kde nikdo nezná Dominika Duku, Tomáše
Halíka ani Petra Piťhu a ani mariánsky sloup. Zde ostatně ani není, kdo by měl znát;
náhorní plošina Altiplano je vysoko i pro indiány, pampa je neúživná, jsou zde jen
guanaka, kondoři a pumy.
Pampa je ale zato rozlehlá, rozlehlá tak, jak si Čech neumí představit. Za pásem hor
je další pás a pak další a další. Na všechny strany pásma hor, v různych karmínovych
a fialovych odstínech. Pampou jdeš den, než přijdeš k zvlněnému kopci, ktery má přes pět
tisíc. Kilometry a kilometry Altiplana, které nemá jméno, hory, jejichž vrstevnice jsou
v mapě, ale nic víc. Kamkoli jdeš v Čechách, narazíš na hranici, jdeš jinam, a zase
hranice, křižuješ sem a tam v českém rybníčku. Získáš pocit, že naše problémy musí přece
zajímat všechny. Zde máš dojem přesně opačny. Že až umřeš, ráno budou zase mraky na
obloze a lamy se zase budou zdržovat u toho místa s vodou. Že jsi ztraceny uprostřed
pustiny, ale absolutně ztraceny, že jsi nic, a tvůj večerní ohníček z uschlych křovin je pod
nekonečnou záclonou stříbra. Všudypřítomny vítr, nahoře hodně silny. Ve dne horko.
V noci zima až k nule. Odpočíváš na trávě ve stínu skály, vzbudí tě víření křídel, to si tě
prohlíží kolibřík. Když v noci přestane vítr, je ticho, Ticho s velkym písmenem.
A tma jako nikde v Evropě. Žádná osvětlená vesnička v dálce. Ticho a Tma. Nejbližší
osada dvě stě kilometrů. Cosi živelného, divokého, mnohem většího, než si umíš
představit, hrozivá dunící syrová a surová a suchá země, hranicí mezi dobrym
trampováním a zoufalym bojem o život může byt jedna drobná chyba, špatny krok ve
skalách. Je úplně jedno, jaké máš cestovní pojištění. Zde tě nenajde nikdo a nikdo se sem
nedostane. Pak se po tydnech vrátíš do Prahy a nerozumíš ničemu. Varování meteorologů
před silnym větrem – to jako tohle? Zprávy z kotlinky, co ktery politik řekl. Vrátíš se do
českého hobitína a nerozumíš zprávám, neboť duše se na věci ještě dívá z druhé strany
světa, kdesi z náhorní plošiny ztracené mezi Argentinou a Chile, co nemá jméno. Mlčíš,
protože co taky říct.
Autor je Marek Orko Vácha, biolog, etik a katolicky kněz.
František Mazura – Převzato z týdeníku Respekt
JAK POKRAČUJE UZDRAVOVÁNÍ MAGDALENKY
Před více než 2 měsíci jsme mohli zaznamenat výzvu spolku Dej kus štěstí k finanční
sbírce na Magdalenku a poprvé si přečíst příběh toho nešťastného srpnového dne. Za Dej
kus štěstí se skrývají dvě mladé ženy, které z přijatých přihlášek vybraly dvě rodiny a lidé
Farní zpravodaj - Žamberk
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na facebooku rozhodli, kterou letos podpoří a pro ni pak organizují benefiční projekt. Na
jejich transparentní účet se povedlo vybrat přes 1 mil. Kč, aby peníze rodina mohla začít
využívat, byly převedeny na účet zřízený městysem Kunvald v rámci vypsané veřejné
sbírky ve prospěch Magdaleny Furové (č.registrace Krajského úřadu Pardubice KrÚ
1925/2020). Proto nesmím zapomenout zmínit benefiční akci „Společně pro Majdu“
organizovanou spolky Sokol a SDH Kunvald pod záštitou obce, jejíž plánování započalo
dříve než rodina dostala nabídku přihlásit se do projektu Dej kus štěstí. Maminka
Veronika zveřejňuje na sociálních sítích informace o akcích, které na podporu
Magdalenky již proběhly, a zároveň jak Majdička prospívá. S jejím svolením několika
slovy shrnuji.

Je úžasné, jaký ohlas a vlnu solidarity příběh vyvolal, rodina opakovaně vyjadřovala
své poděkování. V širokém okolí proběhly i celodenní benefiční sportovní a společenské
akce, půlmaraton, přednášky, divadlo, plesy. Zapojili se i jednotlivci, např. aukce obrazu,
poskytovatelka služeb, firma, která daruje procenta z prodeje svých přípravků atd. Velký
obdiv a díky všem, kteří se zapojili.
V lednu zaznamenali u Majdičky první úsměv při felinoterapii s kočičkou. Paráda!
Má však stále zavedenou tracheostomii, která začala zarůstat, proto na konci ledna musela
podstoupit v Hradci Králové laserovou operaci. Po komplikované domácí výměně kanyly
17
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už dojíždí na výměnu do nemocnice v ÚO. Několikrát za den musí rodiče s Majdou
provádět logopedická cvičení, stimulační cviky a speciální rehabilitaci. Nezbytným
pomocníkem je vertikalizační zařízení, jízda na motomedu a speciální sedačka do auta.
Velkou radostí pro rodinu je zjištění, že Majda poznává své blízké, úsměv jí vykouzlí
holoubek, kterého chodila krmit. Seznamuje se s klisnou Bonitou, s níž bude podstupovat
hipoterapii. Během měsíce dubna měla nastoupit na rehabilitační pobyt v ČR a možná
v červnu vytoužené lázně na Slovensku. Vzhledem k současné situaci to však může být
zcela jinak. Kromě těchto možností by mohla přicházet v úvahu i náročná léčba
kmenovými buňkami.
Maminka Veronika doprovází své zprávičky na sociálních sítích krásnými fotkami
z akcí, z rodiny a z vítání občánků její sestry Broničky.
(https://www.facebook.com/groups/675001476237323/?redirect=false)
Věří, že s Boží ochranou a společnou péčí o Magdalenku se jim podaří zvrátit
nejistou prognózu lékařů. Vždyť zázraky se dějí i dnes!
Mysleme na Magdalenku ve svých modlitbách.
Číslo účtu, na které můžete směrovat Vaši případnou pomoc: 123-1107390277/0100
Marie Jägerová
PODĚKOVÁNÍ
Na začátku byla pozvánka na
přednášku
Lukáše
Záluského
v
evangelickém kostele v Letohradě o misi,
které se jako jeden z organizátorů účastnil.
Ještě než jsem se rozhodla na přednášku jet,
zjistila jsem si víc informací, o čem bude
Lukáš povídat a co tam vlastně bude
promítat. Šlo o pomoc uprchlickým
rodinám, které uvízly v uprchlických
táborech na ostrovech v Řecku. Jejich
situace je hrozná, žijí v nevyhovujících
hygienických
podmínkách,
nemají
adekvátní oblečení a obuv, spí pod stany,
neustále ve vlhku. Lukáš se Soňou a
dalšími lidmi uspořádali v Letohradě
na faře sbírku oblečení a dalších potřeb pro
uprchlíky. Přidali se ještě z ústeckoorlické
farnosti a díky štědrosti všech mohli zajistit
Farní zpravodaj - Žamberk
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dvě dodávky, řidiče a peníze na cestu tam. Jedním z řidičů byl právě Lukáš. Přednáška
byla o cestě na ostrov Chios, s promítáním fotografií.
Když jsem to všechno slyšela, rozhodla jsem se, že se s Boží pomocí do toho také
pustím. A tak se to celé rozjelo... Zeptala jsem se kamarádek, jestli by do toho se mnou
šly, kdybychom sbírku šatstva, obuvi a hygienických potřeb uspořádaly i v naší farnosti.
A jelikož jsem měla podporu jejich i otce Wieška, šlo to velice rychle. Na Lukášovu
přednášku už jsem jela s tím, že zjistím bližší informace, co konkrétně nejvíc potřebují,
abychom mohli do týdne sbírku uspořádat. Lukáš mě také ujistil o tom, že na Chios
pojede ještě jednou, protože jim lidé nosí další a další věci na faru. Dohodli jsme se, že
vybrané věci ze Žamberka se přidají k jejich .
Sbírka v Žamberku proběhla ve dnech 28.-29. února 2020 a zapojilo se asi 10
dobrovolnic z naší farnosti. Děkuji moc všem ochotným děvčatům!
Chci také poděkovat všem štědrým dárcům za veškeré oblečení, obuv, hygienické
potřeby, kočárky a další užitečné věci. Byla toho plná kaple a moc si vážíme solidarity,
kterou naši občané projevili.

Na místo určení odjely nakonec dvě dodávky, v týdnu od 9. do 15. března. Na
fotografiích můžete vidět předání zásilky přímo na místě od dobrovolníků, kluků z
Letohradu a okolí. Jejich cesta na ostrov se neobešla bez menších komplikací, kdy zůstali
19
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na 12 hodin uvězněni na trajektu v karanténě kvůli podezření na onemocnění jednoho
zaměstnance COVID-19. Toto se naštěstí nepotvrdilo, a tak kluci dojeli na ostrov sice se
zpožděním, ale svou misi splnili. Nyní již jsou doma a my jim moc děkujeme za jejich
nasazení.
Marie Souradová
MALÝ VÝTAH Z ELEKTRONICKÉ KRONIKY
V minulém příspěvku jsme skončili nadílkou
sv. Mikuláše. A co napsat o Vánocích? Byly krátké, krásné,
opět bez sněhu jako již několik let, v dětských očích záře
z rozsvícených a nazdobených stromečků, o půlnoci
zaznělo z kůru: Hej, mistře…, v srdci radost, že k nám opět
zavítalo malé dítě…
V pátek 3. ledna nám zazpíval při mši sv.
dvanáctičlenný „Sbor z hor“. Hned druhý den dopoledne dostali malí koledníci od
P. Wieška požehnání a vydali se do ulic na Tříkrálovou koledu, letos již jubilejní
dvacátou. Každým rokem jsou lidé štědřejší, takže v tomto roce přispěli za všechny naše
farnosti částkou: 225.578,- Kč. Pán všem zaplať!
Na slavnost Zjevení Páně se žehnala voda, sůl, křída a kadidlo. Následující neděli na
svátek Křtu Páně zazpíval na kůru sbor „Missa Pastoralis“ a kolem obětního stolu se
shromáždilo rekordních dvacet ministrantů!
Jednou za čtrnáct dní v úterý, vždy po setkání ministrantů na faře, je sloužena v kapli
P. M. Bolestné mše sv. (s dětským formulářem) a také malou katechezí nejen pro děti.
V pátek po mši sv. je na faře katecheze pro mládež.
V neděli 26. ledna se poprvé slavila „Neděle Božího slova“ a ve středu 29. ledna na
faře proběhlo první setkání nad Biblí v hojném počtu zúčastněných – seznámení s Biblí,
její části, jazyky, orientace na mapě aj.
Na svátek Uvedení Páně do chrámu započala mše sv. průvodem s rozžatými svícemi
do kostela.
Jarní prázdniny strávila mládež s Otcem Wieškem a Romanem na chatě v Orlických
horách.
Každým rokem je v naší farnosti udělována svátost pomazání nemocných, také
v neděli 16. února tuto svátost přijalo mnoho farníků.
Ve středu 19. února probíhalo na faře, opět za hojné účasti, druhé setkání nad Biblí,
projekce mapek od Abraháma po sv. Pavla, jejich cesty a ostatní dějiny.
V úterý 25. února po mši sv. bylo na faře masopustní setkání, nechyběly koblihy a
jiné poživatiny, také samozřejmě tekuté, abychom se rozloučili s masopustním veselím a
vykročili do doby postní.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Ve středu 26. února a také 1. postní neděli se uděloval „popelec.“
V pátek 28. a v sobotu 29. února proběhla rychlá a netradiční solidární sbírka pro
uprchlíky na řeckém ostrově Chios. V kapli se během dvou dnů shromáždilo veliké
množství hygienických prostředků, oblečení, bot, kočárků a dalších potřeb pro tyto
uprchlíky. O jejich aktuální a nedobré situaci proběhla ve středu na faře přednáška
s videoprojekcí.
První případ onemocnění koronavirem (COVID-19) se v ČR objevil v neděli
1. března.
V pátek 6. března od 18 hodin jsme se pomodlili v kostele první křížovou cestu.
V sobotu 7. března se vydalo několik ministrantů s doprovodem na ministrantský
výlet do Police nad Metují, prohlédli si muzeum stavebnice MERKUR a trochu protáhli
po zimě tělo ve skalách.
V pondělí 9. března proběhlo od 20 hod. na faře setkání členů Pastorační rady
farnosti. Veškeré plánované pastorační aktivity však změnilo od úterý nařízení vlády, jež
zakázalo z důvodu zamezení šíření koronaviru shromažďování nad 100 osob, toto opatření
bylo za dva dny zpřísněno na pouhých 30 osob. Následovalo vyhlášení stavu nouze na
území celé České republiky a všechny bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní
obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných
prostorách byly rozhodnutím českých biskupů do odvolání zrušeny.
V neděli 15. března proto v Písečné v kostele odsloužil otec Wiešek soukromou mši
sv. s historicky prvním videopřenosem mše sv. přes kanál youtube v naší farnosti.
(Soukromá poznámka: Všechno zlé je k něčemu dobré, nebýt těchto zákazů a opatření,
dočkali bychom se někdy takového krásného virtuálního přenosu?) A život jde dál, co
přinese, ví jen Pán. My se můžeme jenom spojit v modlitbě sv. růžence, Korunky
k Božímu milosrdenství či jen modlitbě Otče náš každý den ve 20 hodin s prosbou
o zastavení dalšího šíření koronaviru.
Zapsala Marta Marešová
VÝPRAVA ZA SNĚHEM
Po loňském pobytu v Krkonoších jsme se tentokrát vydali na výpravu do Orlických
hor. Naše dobrodružství trvalo od 10. do 14. února. Ale už v pondělí nastaly první
komplikace kvůli velkému větru. Proto jsme nemohli vyrazit hned ráno, ale museli jsme
chvíli počkat, než se počasí trošku umoudří. Mezitím jsme šli nakupovat nějaké ty
suroviny. V obchodě Roman prohlásil: „Vezměte si každý vlastní košík. A co vám do něj
dáme, to ponesete nahoru“. V tu chvíli začala schovávačka po obchodě, ale někteří to
stejně schytali. Agáta to vyhrála s cibulí a česnekem a Kryštof s mlékem a chlebem. Naše
košíky se začaly nebezpečně plnit. Na faře jsme se nasvačili a mohli jsme vyrazit.
Zaparkovali jsme auta v Říčkách, vyndali batohy z aut a mohli jsme vyrazit kupředu.
21

Farní zpravodaj - Žamberk

Vzhledem k tomu, že jsme šli takto nabalení přes sjezdovku, lyžaři na nás koukali dosti
udiveně. Po cestě nás chytla mírná přeháňka krup. Wiešek na nás zavolal, ať hledáme
krmelec. Samozřejmě jsme mu na to všichni skočili a hledali jsme krmelec. On však
myslel naši chatu, protože byla trochu menší. Když jsme ji uviděli, nevěděli jsme, jestli je
to ono, a pak přišel vysmátý Roman a hned nám to všechno bylo jasné. Vešli jsme dovnitř
a hned jsme zatopili, protože tam byla hrozná zima. Není divu, když je to letní chata.
Ubytovali jsme se a trošku poupravili postele, abychom se vešli. Večer jsme udělali
polévku a hráli jsme různé hry.
V úterý jsme se šli projít do ski areálu, kde
jsme našli obrovský kopec ze sněhu a začali
jsme se klouzat, buď po zadku a nebo jako
tučňáci po břiše. Po chvíli vyvádění a po
několika udivených pohledech lyžařů jsme si
šli sednout do stanu s občerstvením. Někdo si
dal malinovku, jiní horkou čokoládu. Poté jsme
se vydali na cestu k chatě. Po cestě se to ale
zvrhlo v nekonečnou koulovačku, shazování do
sněhu (co nejvíc z toho druhého udělat sněhuláka), kde jsme pak dělali andílky.
Ve středu nás čekala docela dlouhá procházka. Došli jsme na Anenský vrch a vylezli
na rozhlednu. Jenže počasí si z nás dělalo srandu: když jsme byli na rozhledně, bylo
zataženo a nebylo nic vidět; a naopak když jsme slezli dolů, začalo svítit sluníčko a mlha
začala padat. Takhle jsme nahoru vylezli dvakrát, než jsme aspoň něco viděli. Pak jsme se
chtěli jít podívat do bunkru, jenže byl zamčený. Tak jsme se vydali do obchodu v
Říčkách, abychom nakoupili nějaké zásoby, které nám už docházely. Vraceli jsme se na
chatu až za tmy. Odměnou nám byly langoše, které jsme si pak udělali. Jenže to těsto ne a
ne přestat kynout. Všichni jsme byli už přecpaní a těsta bylo stále víc než dost. Tak ho
Roman s Wieškem šoupli ven, ať zmrzne. Večer jsme opět hráli hry, například Čelovku,
Jungle speed, Uno a V hlavní roli.
Ve čtvrtek jsme se vydali na další procházku. Cestou jsme se zastavili u Kunštátské
kaple, ale náš cíl byla Homole. Cestou zpět jsme šli prozkoumat jeden z mnoha bunkrů v
lese. A pak jsme zkusili udělat přepadení na Romana a Wieška, jenže se nám to úplně
nepovedlo. Začali jsme se všichni smát, protože jediný kdo se držel ,,scénáře“ byla Agáta.
Marcela zakopla a skutálela se dolů, zbytek jen tak vyběhl, aby se neřeklo. Když jsme
přišli k chatě, udělali jsme si tam skluzavku a jezdili jsme na igelitových pytlích. Večer
jsme měli k večeři na výběr ze dvou možností. Buď budou těstoviny s nějakou omáčkou,
a nebo opět langoše. Samozřejmě vyhrály langoše. Tentokrát jsme si s tím vyhráli,
Kryštof prohlásil: „Co takle udělat největší langoš?“ A Eliška s Marcelou si udělaly
langošového panáčka.
Farní zpravodaj - Žamberk
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V pátek po obědě naše skupina začala uklízet a připravovat chatu k odchodu. Umyli
jsme nádobí, sbalili jsme si věci do batohů a vypili přebytečnou krabici mléka, protože
nám bylo řečeno, že ji zpátky neponeseme. Vynesl se popel a zametlo se poslední smetí.
Poté už jsme byli připraveni k odchodu. Batohy na záda, ještě poslední foto před chatou a
už jsme si to štrádovali zpátky pod sjezdovku do Říček. Odtud jsme pak vyrazili auty
domů. Po cestě jsme se stavili ještě v Rokytnici do Muzea Orlických hor SÝPKA. Zde
jsme se podívali na zajímavou výstavu o Orlických horách, místních tradicích, živočiších
a rostlinách, co se zde nacházejí. Tato výstava nás zaujala natolik, že jsme z toho dostali
chuť na něco sladkého, a tak jsme se ještě zastavili v restauraci Orličan. Někteří si dali
palačinkový měšec a někdo waflový kornout a dospěláci si pochutnali na horkých
malinách se zmrzlinou. Všem moc chutnalo. Pak už jsme nasedli do aut a Wiešek s
Romanem nás rozvezli domů.
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Na závěr bychom chtěli poděkovat Správě Kolowratských lesů za zapůjčení chaty,
Wieškovi Kalembovi a Romanu Moskvovi za skvělé zážitky. A všem, bez kterých by se
toto nemohlo uskutečnit.
Markéta Stará, Eliška Starenková, Marcela Stará, Agáta Moskvová,
Kryštof Josef Klíž a Honza Ježdík
ČEŠTÍ SVATÍ – SVATÝ PROKOP
Svátek: 4. července
opat a poustevník
Narodil se kolem roku 985
v Chotouni u Českého Brodu
(dnešní okres Kolín). Původně byl
knězem,
benediktinem,
ale
později se rozhodl pro přísnější
život poustevníka v lesní pustině
u řeky Sázavy. Žil velmi
skromným životem a tvrdě
pracoval – mýtil okolní les a
obdělával půdu. Vypráví se, že
z jeskyně, kde se usadil, vyhnal
ďábla a znamením kříže ho
donutil, aby oral jeho pole. Brzy
začali ke sv. Prokopovi přicházet
lidé s prosbami o radu a pomoc a
také několik učedníků, kteří chtěli
žít jako on. S pomocí knížete
Oldřicha a jeho syna Břetislava I.
svatý Prokop kolem roku 1032
založil Sázavský klášter a stal se
jeho opatem. Zemřel 25. března
1053 na Sázavě (dnešní město ve
Středočeském
kraji,
okres
Benešov, v romantickém prostředí Českomoravské vrchoviny na horním toku řeky
Sázavy). Část tělesných ostatků tohoto světce je uložena přímo v kryptě barokního kostela
sv. Prokopa na Sázavě, i když větší část ostatků se nachází v kapli Všech svatých na
Pražském hradě. Papež Inocenc III. ho roku 1204 prohlásil za svatého. Legenda vypráví,
že v ten rok „mnozí slepí byli osvíceni, němí řeči naděleni a ostatní choří vyléčeni
zásluhami svatého otce Prokopa.“ Svatý Prokop je jedním z patronů české země a je také
patronem horníků, vinařů a zemědělců.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Znázorňování: Svatý Prokop bývá zobrazován buď jako řeholník, nebo jako opat
s mitrou a berlou a se spoutaným ďáblem. V rukou někdy drží kříž, důtky (víceramenný
bič) nebo řetěz.
* Sázavský klášter byl jedním z posledních míst v Čechách, kde se provozovala
liturgie ve staroslověnštině a pěstovala staroslověnská vzdělanost obecně. Mezi
nejvzácnější prvky uvnitř Sázavského kláštera patří gotické fresky mariánského cyklu a
unikátní Sázavská Madona (též „Trestající Madona“).
* Zkuste najít sochu sv. Prokopa také v našem chrámu sv. Václava v Žamberku.
Otázky k předchozímu tématu o sv. Zdislavě: (správné odpovědi naleznete v článku
v předchozím čísle zpravodaje /prosinec 2019/ na straně 8)
1) Svatá Zdislava se narodila:
a) v Lemberku v severních Čechách, b) v Křižanově na Moravě, c) v Turnově
2) Mezi její rodinné příslušníky nepatří: a) otec Přibyslav,
b) maminka Sibyla,
c) manžel Havel z rodu Markvarticů, d) syn Václav I.
3) Svátek slaví: a) 30. května, b) 28. února, c) 31. března
Příště se můžete těšit na článek věnovaný sv. Janu Sarkanderovi.
Lukáš Sourada,
převzato z internetu a z knížky Čeští svatí od Česlavy Talafantové
TROCHA ŽIDOVSKÉHO HUMORU
Rosenstock se nechá přemluvit svým přítelem Růžičkou, aby
ho vzal do kavárny, aby viděl, jak si židé vypráví anekdoty.
Společnost sedí kolem stolu a pánové se zlatými obroučkami sem
tam vysloví nějaké číslo: šest, padesát sedm, dvacet jedna...
„My už všechny vtipy známe nazpaměť, tak jsme si je
očíslovali,“ vysvětlí Rosenstock zmatenému hostu. Růžička
poslouchá, ale po chvíli neodolá a zvolá: „Devadesát!“ Ale nikdo
se nezasměje.
Na cestě domů se zkormoucený gój ptá Žida: „Já jsem tou
devadesátkou udělal nějaký trapas, ne?“
„Ale ne,“ chlácholí ho Rosenstock, „ale ty to prostě neumíš
tak podat!“
Jednoho nedělního rána si Mojše u snídaně listoval novinami. Právě narazil na článek
o krásné filmové hvězdičce, která oznámila, že se chystá provdat za fotbalistu, který byl
známý nejen agresivitou na hřišti i mimo ně, ale také kvůli nedostatku inteligence a
zdravého rozumu. Stejně jako většina mužů, Mojše se rád poslouchal a rád komentoval
Farní zpravodaj - Žamberk
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články z novin. Obrátil se na svou ženu a řekl: „Nikdy nechápu, že ten největší šmok
vždycky dostane tu nejkrásnější ženskou.“
„Díky, drahý!“ odpověděla Sadie.
Notář čte Rabinovičově rodině Rabinovičovu závěť: „Plně při smyslech a zdravém
rozumu jsem všechny peníze utratil ještě před smrtí“.
Miriam věděla, že návštěva kartářky je v rozporu s Tórou, ale stejně nedokázala
odolat. Na doporučení kamarádky zašla za Madam Raisou. Věštkyně rozložila tarotové
karty, chvíli váhala a pak řekla: „Není mi to příjemné, ale mám velice špatné zprávy:
Připravte se na to, že budete brzo vdovou. Váš manžel ještě letos zemře násilnou smrtí.“
Miriam, viditelně v šoku se chvíli dívala na své ruce, pak do plamene svíčky. Dlouze
váhala, jestli má položit ještě jednu otázku, ale prostě potřebovala vědět podrobnosti.
Nakonec se zhluboka se nadechla, podívala se Raise do očí a roztřeseným hlasem
pronesla: „A projde to mé matce?“
Když pánové Klein a Goldberg otvírali svůj první nový obchod, rozhodli se z
taktických důvodů napsat na vývěsný štít „O’Hara & O’Hara“.
Přišel první zákazník, chvíli zkoumal zboží a pak se zeptal:
„Mohl bych mluvit s panem O’Harou?“
Oba majitelé se na sebe podívali a jeden z nich povídá:
„Jistě, pane. A s kterým panem O’Harou byste si přál mluvit? S panem Kleinem, nebo
raději s panem Goldbergem?“
z internetu čerpal Lukáš Sourada
BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem L.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pavlův společník, lékař; pisatel dvou novozákoních knih.
Abrahámův synovec, který s ním odešel z Uru a usadil se
u Mrtvého moře.
Město, kde lidé považovali Pavla a Barnabáše za bohy.
Jákobův tchán, který ho dlouhé roky využíval k vlasnímu
prospěchu.
Bratr Marie a Marty, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých.
Izraelský kmen, který byl Bohem vyvolený pro kněžskou
službu.
Město, kde žili křesťané, jimž Jan tlumočí výtku za lhostejnost.
Lábanova dcera, Jákobova manželka, která mu porodila šest synů.

Farní zpravodaj - Žamberk

26

9.
10.
11.
12.

Dlouhé pohoří v Palestině, které je proslulé cedrovými háji.
Co bylo znamením, kterým proroci vyjadřovali zármutek.
První evropská křesťanka, která žila ve Filipech.
Dravá šelma, která ve Starém zákoně symbolizuje nepřítele.
Ondřej Jäger

KŘÍŽOVKA
„Už vás někdy opustila manželka?“ ptá se zničený manžel. „…Tajenka.“

Vodorovné legendy
A LOVEČTÍ PSI, MDLO, ŘÍMSKY 1108
B LITÍM DOPLNIT, PŘÍKOP (NÁŘ.), CHAPLINŮV FILM (1921), HON
C TAJENKA 1.DÍL, ANGL.INKOUST
D OPICE, ŠOSATÝ KABÁT, ZNAČKA AUDIOKAZET, BUNIČINA
E TYČ K PÁČENÍ, MILENEC, ŘÍMSKY 1011, ZN.ARSENU, TU MÁŠ
F POKYN K ZASTAVENÍ, KANÁL, ALE, NÁZEV ZNAČKY DUSÍKU
G BICYKLY, TAJENKA 2.DÍL
H TÁTA /ZDROB./, BÍLKOVINA SVALOVÁ, DÁVAT POVELY
I TMEL, STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (MN.Č.), ŽENSKÉ JMÉNO (13.8.)
Svislé legendy
1 ODKOUPENÍ, BERAN
2 ZLÁ (OPAK), UKAZOVACÍ ZÁJMENO
3 DOMÁCKY ALEXEJ, STUDENTSKÁ UBYTOVNA
4 ROSTLINA UŽITKOVÁ, INDIÁNI
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5 TA TAKÉ, ÚDIV (KNIŽ.), ÚKAZ
6 STANICE TECHNICKÉ KONTROLY, ÚŘAD (ZAST.), EKOLOGICKÝ HOV.
7 POTULNÝ LOUPEŽNÍK, JINÝM ZPŮSOBEM
8 ALOE LÉČIVÁ , PES LOVECKÝ
9 VUŘT, UKAZOVACÍ ZÁJMENO
10 ROZTÁT /ŘÍD./, HORSKÝ CELEK
11 MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA (ZKRATKA), ŘÍMSKY
TEXTILNÍ ROSTLINY
12 EMOCE, CITOSLOVCE VÝSMĚCHU, JMÉNO HEREČ.JANŽUROVÉ
13 POZŮSTALÁ, BIBLICKÁ POSTAVA
14 HOMÉROVA BÁSEŇ, KARETNÍ BARVA
15 ELEKTR.NABITÁ ČÁSTICE, NIKOLI POUZE
16 DOMÁCKY IVA, JMÉNO ČESKÉ SUPERSTAR

515,

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
Zj Zjevení Janovo

A J 7,2_

Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dodržen Mojžíšův zákon,
proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?

B Zj 16,_

A od oltáře jsem slyšel hlas: „Ano, Pane Bože všemohoucí, pravé a
spravedlivé jsou tvé soudy.“

C Mk 6,2_

Tu vstoupila dcera té Herodiady, tančila a zalíbila se králi Herodovi
i těm, kdo s ním hodovali. Král řekl dívce: „Požádej mě, oč chceš, a já ti
to dám.“
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D L 22,2_
E Sk 9,3_

A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali.

F Ř 16,1_

Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji
si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu.

V Joppe žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho
dobrých skutků a štědře rozdávala almužny.

G Mt 25,2_ Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu, a řekl: „Pane, poznal jsem tě,
že jsi tvrdý člověk, a sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.“

H 1K 10,1_ To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí
nám, které zastihl přelom věků.

I L 4,3_

Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Zlý duch jím smýkl
doprostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil.

Lukáš Sourada
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ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 9. 3. 2020
Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie
Souradová,
Ondřej
Jäger,
Roman
Moskva,, Marek Faltus, Daniel Klíž, Jitka
Macháčková, Pavel Brůna, Bohumila
Lipenská
Omluveni: Václav Rendl, Bronislava
Halbrštátová, Tomáš Ježdík
Poděkování za mimořádnou sbírku
pro uprchlíky, dále za výlet pro ministranty.
PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI – DÁ-LI PÁN…
Je pravděpodobné, že po celý duben budou trvat omezení v souvislosti COVID-19,
takže plánované dubnové akce neuvádíme… Pro aktuální informace je třeba sledovat web
dekanstvizamberk.cz
1.5. cyklovýlet na mariánské poutní místo v okolí.
2.5. farní brigáda od 9 hod.
V květnu budou probíhat májové pobožnosti v kapli sv. Rozálie vždy od 17 hod.
Výjimkou je první neděle v květnu, kdy bude v kapli koncert. Májová pobožnost začne v
15 hod.
Od čtvrtka 21. května začíná Novéna k Duchu svatému. Mše sv. bude ten den v 18
hod v Žamberku.
29.–30.5. duchovní obnova k Duchu svatému.
30.5. Lucenárium – Vigilie Seslání Ducha Sv. v kapli na Rozálce ve 21 hod.
31.5. Slavnost Seslání Ducha Sv., odpoledne svatodušní vaječina ve Slatnině n. Zdob.
Farní dětský tábor se uskuteční 16.-23.8. na Hoře Matky Boží v Králíkách.
EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Provádí se inventarizace farního majetku.
Na faře v Žamberku je nový systém wifi.
Finanční uzávěrka bude během března.
Pokračuje problém s firmou Svitr s placením nájmů, část
nájmů za minulý rok již byla zaplacena. Nájem za letošní leden
a únor ještě není zaplacen.
Probíhá komunikace s obcí Pěčín ohledně farních pozemků.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Farní pozemky s firmou ZESPO Písečná jsou propachtovány.
V Hnátnici má farnost pozemek se sadem, padl návrh na obnovu sadu.
Žamberk – oprava střechy chrámu sv. Václava se zatím odkládá, není dostatek dotací.
Na farní zahradě je nová udírna.
Kaple P. M. Bolestné – byly získány dotace na opravu oltáře.
Líšnice – oprava soklů.
Písečná – oltář a lavice jsou napadeny červotočem, otázka plynování. Jsou potřeba nová
okna do kostela, oprava varhan, mikrofony
Slatina – klempířské práce, výmalba výklenků, regenerace varhan. Hroutí se zídka okolo
fary. Na farní zahradě si farníci vezmou na starost prořezání ovocných stromků, jsou již
letité, úroda je malá.
Biskupství připravuje připomínku 100. výročí narození zemřelého o. Biskupa Karla
Otčenáška. Pokud někdo má zajímavé fotografie s otcem biskupem, prosí biskupství o
zaslání naskenovaných fotografií. Zájem je i o svědectví ze setkání s biskupem
Otčenáškem. Bude vytvořen diecézní stolní kalendář na rok 2021 věnovaný tomuto
tématu.
Další setkání pastorační rady mělo být 6.4. ve 20 hod, vzhledem k současné situaci
není náhradní termín dosud stanoven…
Zapsala: Marie Souradová
Schválil: P. Wiesław Kalemba

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU

VYLUŠTĚNÉ BIBLICKÉ SUDOKU

1. Lukáš................Sk 1,1; Kol 4,14
2. Lot …...............1 Moj 13,1.14
3. Lystra................Sk 14,8-12
4. Lában................1 Moj 29.-31.kap.
5. Lazar.................Jan 11,1-44
6. Lévijci..............4 Moj 3,11-13
7. Laodikeja..........Zj 3,14nn
8. Lea..…………..1 Moj 29,21n; 29,31-35; 30,16-20
9. Libanón............2 Král 19,23
10. Lysina……….Mich 1,16; Ámos 8,10; Iz 22,12
11. Lydia...............Sk 16,14-15
12. Livjátan...........Žalm 74,14
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VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
5. 4. 2020

Květná neděle:

11,00 hod.

Písečná – online přenos

9. 4. 2020

Zelený čtvrtek:

18,00 hod.

Písečná – online přenos

10. 4. 2020 Velký pátek:

15,00 hod.
17,00 hod.

Křížová cesta – online
Písečná – online přenos

11. 4. 2020 Bílá sobota:

18,00 hod.

Písečná – online přenos

12. 4. 2020 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 11,00 hod.

Písečná – online přenos

13. 4. 2020 Velikonoční pondělí:

Písečná – online přenos

11,00 hod.

Ke svátosti smíření můžete přistoupit po
individuální domluvě na čísle 739 929 164.
Online přenosy bohoslužeb najdete na kanále
Youtube
„DekanstviZamberk“
–
viz
https://www.youtube.com/channel/UCpu29NkYI4Q2mFn8yKbbmBg

Možnost soukromé adorace v kostele sv.
Václava v Žamberku bude v pátek 10. 4. v 7,00 –
14,00 a v sobotu 11. 4. v 7,00 – 17,00.
Možnost svatého přijímání bude v neděli 12. 4.
ve Slatině (8,30 – 8,55), v Žamberku (9,00 – 9,30) a
v Písečné (10,20 – 10,50) a v pondělí 13. 4. v
Líšnici (8,30 – 8,55). Po individuální domluvě je
možné sv. přijímání i soukromě v domovech.

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 červnu letošního roku.
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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