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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Milí farníci,
každým rokem prožíváme zvláštní kouzlo Vánoc.
Zpíváme koledy, stavíme betlémy, přicházíme
na bohoslužby a nasloucháme té prosté zprávě
o narození Ježíše Krista.
O Vánocích na nás působí nesmírné bohatství
symbolů a znamení. Slovo Vánoce má ve svém kořeni
slovo noc. Bůh k nám přichází v této hluboké a
dlouhé noci roku. Vánoce slavíme v zimě, kdy jsou
skutečně dlouhé zimní večery a noci naplněné tmou.
Jak přiléhavě symbolické, zejména v této době, kterou
prožíváme. A najednou zazáří světlo – narození
Spasitele. Je to naděje, radostná zvěst, která do
temnoty noci vnáší světlo. Přeji Vám všem, abychom
s připraveným, pokorným a radostným srdcem přijali
znovu a hlouběji tuto velkou vánoční zvěst – toho,
který nás navštívil z výsosti. Kéž nám toto dítě
promění naše srdce a vepíše do něj svůj zákon lásky a
vloží do něj svého Ducha.
Ať se o Vánocích stane naše srdce pokornější,
skromnější, pokojnější, abychom prožili něco
z tajemství vtěleného Boha – vždyť on je v Kristu
Emanuel – Bůh s námi. Ať nás Božské dítě osloví a
pomůže se stát novými lidmi – Božími dětmi. Pak se
začne proměňovat svět.
Z bezvýznamného, nepatrného městečka bez paláců,
chrámů a úřadů vzešel Boží Syn. Jaká inspirace i pro
nás, pro naši farnost! Postulátem naší doby je: být
horlivý a věrný v málu. Učinit maximum v minimu
svých možností. Usilovat, aby se Kristus narodil
v srdci člověka, tzn. milovat člověka, hledat ho, když
se ztrácí Božím cílům, odpouštět mu, když zhřešil,
vychovávat ho, aby rostl v Boží pravdě. Hledat
v každém lidském srdci nové rodiště Kristovo, stálé a
trvalé Vánoce. Tady také začíná skutečné křesťanství.
P. Wiesłav Kalemba

1

OBSAH 58. ČÍSLA
Úvodník..........................................1
Tříkrálová sbírka 2021...................2
Tři králové......................................3
Zajímavá kniha..............................4
Světlo v temnotách........................6
Poděkování....................................7
Vzácné dědictví.............................7
Malý výtah z elektronické kroniky..8
Liturgický slovníček.....................10
Trocha židovského humoru.........10
Křížovka.......................................12
Bible podle abecedy....................13
Biblické sudoku............................13
Vánoční modlitba u jesliček.........15
Správné řešení kvízu a sudoku...15
Vánoční pořad bohoslužeb..........16

Farní zpravodaj - Žamberk

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její
výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod
tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Na tuto tradici
navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR. 21. ročník této sbírky bude mimořádný, protože i
doba je mimořádná. Poprvé v historii bude možné přispět na práci Charity i do virtuální
kasičky. Malí koledníci totiž možná v lednu k našim dveřím nepřijdou a nezazpívají
„štěstí, zdraví vinšujem vám…“. Přesto ale můžeme, když se rozhlédneme kolem sebe,
zažít pocit vzájemnosti, solidarity a radosti, a právě to je největším posláním sbírky:
zapojení se do řetězu lidské sounáležitosti a možnost přispět prostřednictvím Charity
potřebným.
„Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe
I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicovou péči
- Pečovatelské služby
- Rodinná centra
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanskou poradnu
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
- Přímou pomoc lidem v nouzi
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V roce 2020 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.194.346,- Kč. 65 % výtěžku se
vrátilo do našeho regionu a bylo využito zejména v Charitních pečovatelských službách,
Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, dále v Rodinném centru Mozaika a
v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Street, jejichž cílem je posílení základních
funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při
začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK
(15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%)
a projekty Charity ČR (5%).
Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete na
www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci.
Obecné informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tříkrálová sbírka (TS) je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací.
Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a
rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). O každé
pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po sbírce uložena
na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle schválených záměrů použití.
Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz
vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě
potřeby prokazuje.

Markéta Drmotová
TŘI KRÁLOVÉ
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný Tří králů, je
svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem
Narození Páně. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako
člověk, dokonce jako narozené dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou
prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením,
které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je
jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco
málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a
postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký
král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci a je
úsměvné, že tito mužové vědy, moderně řečeno
intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození
Krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než
k narození došlo, přijdou pozdě.
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Ve svátku "Tří králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím či jinověrcům a v postavách
svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech.
Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je
zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v
Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale počáteční písmena jmen Tří králů: Kašpar,
Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem
benedicat" - "Kristus žehnej tomuto domu".
Tato povánoční doba je u nás spjata s Tříkrálovou sbírkou pro Charitu ČR. Letos
proběhne 1.-24.1.2021 již 21.ročník, možná trochu mimořádný, protože i doba je
mimořádná. Zda s koledníky vyjdeme do ulic, ještě nevíme. Věřte, že bychom k vám rádi
přišli popřát štěstí a zdraví, požehnat vašim domovům a s pokladničkou pomoci Charitě.
Pokud bude nepříznivá situace, pokusíme se domluvit a nechat pokladničky na veřejných
místech, vše upřesníme po Vánocích. Přispět bude možné i virtuálně pomocí DMS. Více
informací bude na letácích a v časopise Charitní aktuality.
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří - lidé čelící nemocem, zdravotním
potížím, samotě či chudobě. Také podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti
Charity. A protože víme, že " každá koruna pomáhá", prosíme o vaši solidaritu, pochopení
a štědrost. Předem děkuji všem, kteří se sbírkou pomohou. Požehnané Vánoce, hodně
zdraví a pohodový rok 2021.
Ludmila Kladivová
ZAJÍMAVÁ KNIHA
Chtěl bych se s Vámi podělit o myšlenky a citáty
z nové knihy ZÁZRAKY JANA PAVLA II., kterou
jsem dostal k svátku.
Pokud jde o zázraky, nejsou to události, které by
protiřečily přírodním silám a zákonům, ačkoliv jsou
spojené se zkušenostmi jejich "pozastavení". Nejde ale
o porušení těchto sil a zákonů. Zázraky zapsané
v evangeliu jen poukazují na existenci Moci, která
převyšuje síly a zákony samotné přírody... Nevztahuje
se totéž na každé zázračné uzdravení?
Ústředním bodem příběhu naší spásy je Vtělení.
Také všechny zázraky, o kterých hovoří evangelium,
nacházejí svou podstatu v realitě Bohočlověka. Je to
tajemství, které zahrnuje a převyšuje všechny zázračné
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události, spojené s mesiášským posláním Krista. Je možné říci, že Vtělení je "zázrakem
všech zázraků", radikálním divem Božím, který potvrzuje nový řád stvoření.
Boží zásah uvolňuje potenciální síly přírody, které přesahují hranice svých
normálních možností. Tato skutečnost nevylučuje a neruší řád, který Bůh zjevil svému
stvoření, ani nenarušuje "přirozené zákony", které on ustanovil a vepsal do struktury
stvoření, ale povyšuje a jaksi zušlechťuje jeho schopnost konat, nebo se poddat působení
zvenčí, s čímž máme co do činění právě v případě uzdravení, o kterých čteme
v evangeliích.
Víra nás učí, že dílo stvoření patří do Božího plánu, který sahá dál než samotné
stvoření. Stvoření, a zvláště člověk povolaný k bytí ve viditelném světě, je otevřené pro ta
odvěká předurčení, která byla zjevena v plnosti v Ježíši Kristu. V něm bylo dílo stvoření
doplněno dílem spásy. Spása však znamená rovněž "nové stvoření" (srov. 2 Kor 5,17; Gal
6,65), což je třeba chápat jako "znovu-stvoření", stvoření podle prvotního stvořitelského
záměru.
Všechna tato zázračná znamení z apoštolských i pozdějších dob ukazují poznání a
povolání člověka do Božího království. V různých dobách a okolnostech se
prostřednictvím těchto znamení potvrzuje pravda evangelia a spásonosná moc Ježíše
Krista, který nepřestává prostřednictvím církve povolávat lidi na cestu víry.
Prožil jsem zároveň velké ohrožení života a velké Boží milosrdenství. Díky přímluvě
Matky Boží Fatimské mi byl znovu darován život.
Ačkoliv jsem přežil hodně temnoty i kruté totalitní režimy, přece spatřuji dost důvodů
k tomu, abych byl pevně přesvědčen, že žádná těžkost ani strach nedokážou zcela udusit
naději, která se neustále rodí v srdcích mladých lidí.
Nedovolte, aby tato naděje zahynula.
Aby církev splnila tento úkol, musí neustále zkoumat znamení doby a vykládat je
ve světle evangelia, aby tak mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na
věčné otázky, které si lidé kladou. Jaký je smysl přítomného a budoucího života a jaký je
jejich vzájemný vztah?
Nebojte se, drazí bratři a sestry, přijmout Krista a jeho moc. Pomozte papeži,
pomozte všem, kdo chtějí sloužit člověku a celému lidstvu. Otevřete, ba přímo rozražte
dokořán brány Kristu! Otevřete dveře jeho spásné moci, otevřete jí hranice států,
ekonomických a politických systémů, široké horizonty kultury, civilizace a pokroku.
Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku. Jedině on to ví! A dnes člověk tak často neví,
co je v něm. Tak často pochybuje o smyslu svého života na zemi, potácí se mezi
nejistotou a zoufalstvím. Dovolte – prosím vás o to, s pokorou a důvěrou vás zapřísahám
– dovolte Kristu promlouvat k člověku. On jediný má slova života, věčného života.
z knihy Zázraky Jana Pavla II. čerpal František Mazura
5
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SVĚTLO V TEMNOTÁCH
Tento příběh začal o Vánocích v roce 1945 na
jednom venkovském statku v odlehlém tyrolském
údolí. Tenkrát byla velká nouze, nedávaly se
žádné velkolepé dárky. Smět být doma, mít něco k
jídlu a sedět v teplé světnici – už to bylo pro lidi
velké štěstí.
Pro malého tyrolského venkovského chlapce
Romeda byly Vánoce 1945 obzvlášť smutné,
protože ležel v posteli s vysokou horečkou a cítil
se moc špatně. Vozil s koněm seno a přitom se
nachladil. Romed se musel doma hodně snažit,
protože jeho otec se ještě nevrátil z války domů.
Dnes přišel lékař. „Ten chlapec musí bezpodmínečně do nemocnice!“ řekl se
starostlivým výrazem ve tváři. Ale jak? Převoz na žebřiňáku nepřipadal v úvahu. Sanitka
se tenkrát nedala objednat. Soukromá auta nebyla tehdy téměř žádná. Maminka byla
zoufalá. Lékař pomalu odcházel směrem k vesnici, byla už tma. Najednou proti němu
přijíždělo auto. Když se ocitl v záři reflektorů, auto zastavilo. Kontrola! Voják
francouzské armády si prohlížel nedůvěřivě pozdního pocestného. Po několikáté si
pročítal předložený průkaz. A tu dostal lékař nápad. Protože uměl dobře francouzsky,
začal vojákovi vyprávět o těžce nemocném venkovském chlapci a o tom, jak nutně by
potřeboval odvézt do nemocnice. Naléhavě jej prosil, aby chlapce převezl do nemocnice a
tím mu zachránil život. Mladý Francouz trpělivě poslouchal a starostlivě potřásal hlavou.
Tehdy byla mezi lidmi navzájem velká nedůvěra. Vždyť ta strašná válka skončila před
několika měsíci. Volání o pomoc mohlo být pro vojáka obsazovací armády léčkou. Čím
naléhavěji líčil lékař nouzi na statku na samotě, tím byl francouzský voják přátelštější.
Nakonec řekl: „Je vais en voitur!“ (Pojede autem!) Brzy zastavilo vojenské auto s lékařem
před statkem. Lékař s vojákem vstoupil do světnice. „Romede, všechno dobře dopadne! V
nemocnici dostaneš léky, které potřebuješ!“ Utěšoval lékař nemocného chlapce a pomáhal
jej zabalit do dek a šátků. Mezitím voják užasle pozoroval velký Betlém. Něco takového
ještě v životě neviděl! Kolem betlémské stáje zaujali už svá místa andělé a rolníci, pastýři
a ovce. Na lavici u pece stála bedýnka. V té čekali svatí Tři králové se svým průvodem na
den, kdy bude celý Betlém postaven. Matka zářila štěstím. Teď bude její dítě zachráněno!
Plná vděčnosti chtěla tomu mladému vojákovi také udělat nějakou radost. Ale jak?
Neměla žádné šperky a peníze tehdy měly malou cenu. Čím by se mu jen odvděčila?
Když viděla, jak voják obdivuje každou figurku z Betlému, sáhla rychle do bedýnky s
králi a vytáhla z ní koně. Kůň však nebyl sám – na šňůrce se kýval jezdec. „Vezměte si
jej!“ Žena podávala cizinci obě figurky. S mnoha slovy díků si vzal voják dárek a strčil jej
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do jedné z velkých kapes své uniformy. Romed už byl připraven na cestu do nemocnice.
Tehdy všechno dobře dopadlo. Romed se uzdravil, i jeho otec se vrátil ze zajetí.
Od té doby uplynulo téměř padesát let. Romed již dávno
hospodaří na statku po rodičích, kteří spokojeně žijí na
výměnku. Mnohé se změnilo. Něco však zůstává stále stejné:
Každý rok na Vánoce se ve světnici staví Betlém, nyní se o to
starají Romedovy děti. Na koně a jeho jezdce se
nezapomnělo. Každý rok si vypravují příběh, jak v temnotách
války přinesl jeden voják do statku na samotě světlo.
Jednou se stalo něco zvláštního: Několik dní před
Štědrým dnem přinesl listonoš balíček, na kterém byly
nalepeny velké cizí známky. Marie, nejmladší ze čtyř dětí,
balíček otevřela. Opatrně rozvázala šňůrku, rozbalila vánoční papír a všichni užasli:
V balíčku byl kůň s jezdcem a dopis tohoto znění: Milí přátelé! Často vzpomínám na
Vánoce v Tyrolích v roce 1945. Jak se vám vede? Kůň chce domů. Veselé Vánoce!
Pierre. Od té doby je Betlém zase úplný.
Ludmila Kladivová
PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom moc a moc poděkovat panu faráři. Pustil se do
opravdu překvapivé opravy a údržby. Konkrétně jde o křišťálový
lustr z kostela v Písečné. Nepamatuji si, že by se někdy takto
důkladně renovoval (a to chodím po světě celkem dlouho � ).
�
Výšky, elektrického zařízení a vody dohromady se asi všechny
kostelnice obávaly. Ale náš duchovní správce se nebál. Tímto
doladil pěkný průhled naším kostelem s novými koberci a
uspořádáním.
Věříme, že se přesvědčíte sami, až nás u Kateřiny navštívíte, a
to nejen přes online přenosy.
Farníci z Písečné
VZÁCNÉ DĚDICTVÍ
Člověk si uvědomí některé věci, které se mu zdají být samozřejmé, až na něčí podnět,
nebo když o ně přijde. To jsme si uvědomili při nedávné návštěvě známých ze Žďáru nad
Sázavou. Náš kostel s prohlídkou zvonů i kaple Panny Marie Bolestné se jim moc líbil a
nám to znovu připomnělo, jaké nádherné věci máme denně na dosah. Proto si važme a
děkujme za úžasná díla našich předků a všech, kdo se starají a pečují o toto vzácné
7
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dědictví. Je krásné na pohled, ale hlavně má svou duchovní sílu a energii promodlenou
mnohými generacemi našich předků.
František Mazura
MALÝ VÝTAH Z ELEKTRONICKÉ KRONIKY
Jak ten čas rychle utíká, opět se ode mě očekává nějaký ten
příspěvek z elektronické kroniky. A jelikož v minulém čísle k
němu nedošlo, tak o to delší vzpomínání je nyní.
Noc kostelů se i z důvodu pandemie koronaviru nekonala,
proběhla jen za celou diecézi online z farnosti Ústí nad Orlicí, a
mohli ji sledovat diváci TV NOE.
Koncem června proběhla brigáda na úklid farních půdních
prostor, hojně zastoupená mladšími ročníky, což je jenom dobře. (Roušky už nemusely
být, a tak se všem dobře dýchalo.)
Také jsme se vrátili k pravidelným úklidům kostela jednou za tři neděle, díky všem,
kdo se na tomto podílí, ovšem potřebovalo by to už „úklidovou kostelní četu“ krapet
omladit. Ono už se v sedmdesáti letech opravdu špatně ohýbají záda a kleká….
Také přes letní období se konalo několik poutních mší sv. – hned 5. července to byla
tradiční poutní mše sv. u Kunštátské kaple, dále u kapličky Ecce Homo, kam si přijel
zavzpomínat na předešlá léta P. Oldřich Kučera. Hojně přítomných bylo na poutní mši sv.
u kapličky sv. Anny na Drahách a u kaple sv. Anny v lese nad Slatinou nad Zdobnicí.
V půli července jsme také oslavili posvícenskou mší sv. výročí posvěcení kostela sv.
Václava 16. července 1747.
Od 19. července byla starší mládež na týdenním vodáckém táboře v Havraníkách
nedaleko Znojma, o tomto pobytu bylo poutavě psáno v minulém Farním zpravodaji.
V sobotu 25. července ve 14 hod sloužil otec biskup Jan Vokál requiem za zemřelého
pana barona Parishe, který nás opustil koncem dubna. Z důvodu pandemie koronaviru se
nemohla většina žamberských občanů pohřbu do rodinné hrobky zúčastnit.
Také již tradičně se některé farnice zúčastňují přednášek na Akademických týdnech
na chatě Horalka ve Sněžném u Nového Města nad Metují. V letošním roce to byl již
jubilejní 30. ročník a opět zde byla řada zajímavých a známých přednášejících i kněží.
Od 1. srpna proběhlo několik změn v diecézi, také z našeho vikariátu odešel P. Fas,
který působil v Kunvaldu a Klášterci nad Orlicí, nahradil ho P. Kolbaba.
V neděli 16. srpna odjížděly děti na farní tábor opět do kláštera na Horu Matky Boží
u Králík, ale o tom je také krásně psáno v minulém Farním zpravodaji.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Další brigáda na faře v půli srpna udělala radikální řez ve farní kuchyni – tato prošla
celkovou rekonstrukcí, jak výměnou elektrických spotřebičů, tak i novou vestavěnou
kuchyňskou linkou. To se to bude vařit!
V pátek 21. srpna sloužil v naší farnosti mši sv. za všechny oběti komunismu P.
Václav Vacek.
Poslední neděli v srpnu při mši sv. zazpívala hudební skupina Změna, což byla také
příjemná a milá změna ve slavení mše sv.
A na první neděli v měsíci září nás navštívil opět pan biskup, tentokrát ale P. Josef
Kajnek, aby udělil svátost biřmování 22 biřmovancům, kteří se na tuto svátost po celý rok
(v rámci možností), poctivě připravovali.
Prožili jsme nejen slavné a příjemné úseky našeho farního života, ale i smutné – v
půlce září jsme se v našem kostele sv. Václava rozloučili při mši svaté s dlouholetou
kostelnicí Marií Mikyskovou, kterou si Pán povolal 8. září k sobě.
V pátek 25. září byla nainstalovaná v kostele výstavka velkoformátových fotografií,
pořadatelem této výstavky je sdružení „Člověk a víra“.
Tradiční Farní den na slavnost sv. Václava v pondělí 28. září začal slavnou mší
svatou, kterou celebroval novokněz P. Piotr Antkiewicz, nyní působící v Litomyšli. Na
závěr mše svaté udělil všem novokněžské požehnání. Také zpěváci na kůru zazpívali na
oslavu sv. Václava. Misijní klubko ze Slatiny a Letohradu uspořádalo po mši sv. misijní
jarmark. A nakonec se téměř všichni odebrali na farní zahradu, kde byly postaveny dva
stany, a také na faru (dost pršelo a byla zima), kde probíhal Farní den.
A od pondělí 5. října jsme opět vstoupili do „nouzového protikoronavirového stavu“.
V sobotu 17. října byl opět pouze virtuální Misijní most modlitby z farnosti Ústí nad
Orlicí, přenášený TV NOE.
A zase jsme se dočkali – na misijní neděli 18. října první online mše sv. z kostela
v Písečné, sponzorované firmou Alberon Letohrad. Tyto mše svaté jsou vysílány každou
neděli.
Kdo zavítá do sakristie v kostele sv. Václava, určitě si všimne krásně opraveného a
očištěného lustru, který nyní vydává silné světlo. Díky, Otče Wiešku!
Modlitby za zemřelé na našich hřbitovech v omezeném počtu přítomných byly až
poslední listopadovou neděli, která byla také první adventní nedělí.
Žehnaly se přinesené adventní věnečky a také veliký adventní věnec, visící nad
obětním stolem v kostele. A to už jsme vstoupili do nového církevního roku, tak ať nás v
něm Pán provází svým požehnáním!
Zapsala: Marta Marešová
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LITURGICKÝ SLOVNÍČEK
Po sérii Čeští svatí Vám v rubrice Duchovní vzdělávání v několika dalších číslech
představíme vždy několik (5–10) pojmů z liturgického názvosloví. V tomto čísle začneme
pojmy začínajícími na písmeno A.
abakus (též abak) - stolek určený pro přípravu věcí ke mši sv. umístěný v presbytáři
v blízkosti oltáře, obvykle s bílou lněnou látkou, obsluhován ministranty
abdikace - žádost o uvolnění z funkce, kterou podává biskup papeži v 75 letech
abluční nádobka - skleněná miska u svatostánku k omytí prstů po podávání sv.
přijímání a po uložení Nejsvětější Svátosti Oltářní
adorace - klanění a rozjímání před NSO (Nejsvětější Svátostí Oltářní, tedy
monstrancí s hostií), projev úcty ke Kristu přítomnému v proměněné hostii
akolyta - osoba pověřená pomocí při podávání Eucharistie a službou u oltáře, může
být též pověřený výstavem NSO při adoraci a může také vést bohoslužbu slova; obvykle
jde o ministranta, který absolvoval vzdělávací kurz pro akolyty a tuto službu může
vykonávat i žena (*Tipnete si, kolik máme v naší farnosti akolytů?)
alba - bílé lněné roucho s dlouhými rukávy, sahající až na zem,
které nosí kněží, biskupové i jáhni pod kněžské/jáhenské roucho, jedná
se o základní (spodní) roucho kněze při mši sv., na spodním okraji a na
manžetách rukávů bývá zdobena krajkou, výšivkou apod.
ambon - vyvýšené místo (pult) pro přednes, správně by neměl být
používán pro oznámení a zpívání, obvykle dnes ale používán všemi
lektory během bohoslužby slova, tedy jak pro čtení, tak pro žalm
antifona - verš určený ke zpěvu či recitaci, tedy verš vyňatý
z Písma sv., který se obvykle nějak váže k liturgickým textům mše sv.,
jedná se např. o vstupní antifonu nebo antifonu k přijímání
apsida - výklenkovité půlkruhové zakončení chrámu,
obvykle situované na východ, typické zejména pro románskou
architekturu; v apsidě je obvykle umístěn oltář
aspergil - kropáč ke kropení lidu svěcenou vodou, má dutou
prodírkovanou hlavici, v níž je houba, používá se i při žehnání
z internetu čerpal Lukáš Sourada
TROCHA ŽIDOVSKÉHO HUMORU
Když Shirley Millmanová nutila své syny, aby si uklidili pokoj, často to doprovázela
větou: „Koukej si u sebe uklidit, já nejsem tvoje uklízečka.“
Farní zpravodaj - Žamberk
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Když šel Danny – nejstarší syn – na vysokou, odstěhoval se na kolej. Byl dost
překvapený, když kolejní uklízečka nakoukla do jeho pokoje a řekla:
„Koukej si tu uklidit, já nejsem tvoje matka.“
Paní Kohnová dostane papouška, který je ale velmi
nevychovaný, mluví sprostě, nadává a uráží. Dámě pořád
opakuje: 'Chcípni, ty stará čarodějnice! Chcípni, ty stará
čarodějnice!' Paní Kohnová se ho snaží všemožně
převychovat, ale bezvýsledně. Svěří se s tím rabínovi, který jí
poradí:
„Paní, já bych měl řešení vašeho problému. Mám ve své
komůrce velmi zbožného papouška, který recituje ranní
chvály, večerní chvály a někdy i přímluvné modlitby. Půjčím
vám ho, posaďte ho vedle toho svého, třeba na něj bude mít
blahodárný vliv...“
Jak řekli, tak udělali. Za několik dní přijde paní Kohnová zase za rabínem.
„Tak jak se mají naši opeřenci?“ ptá se rabín. Paní Kohnová na to: „Katastrofa,
rabi...“
„Jak to, co se děje?“
„Právě že nic. Můj papoušek dál neochvějně opakuje: 'Chcípni, ty stará čarodějnice!'“
„Cože? A co říká ten můj?“
„Odpovídá mu: 'Prosíme tě, vyslyš nás!'“
Londýňané Mojše Cohen a Jicchak Blumenfeld ztroskotají na pustém ostrově. Najdou
je o několik let později a zjistí, že na ostrově stojí tři budovy. Zachránci se samozřejmě
zajímají, co jsou zač.
„Jsou to tři synagogy,“ zní odpověď.
„Proč jsou tři?“ ptá se jeden ze zachránců.
„No do jedné nechodí Mojše, do druhé nechodí Jicchak a do třetí nechodíme ani
jeden.“
David a Shirley byli na dovolené v Zemi Otců. Jednou vyrazili na výlet velmi brzy
s tím, že posnídají až cestou. Když se ozval hlad, našli malou útulnou jídelnu
s jednoduchým snídaňovým menu: dvě vejce, bagel a káva za šest šekelů.
„Chtěla bych snídaňové menu, ale bez vajec,“ objednala si Shirley.
„Bude to ale za osm šekelů, protože si objednáváte à la carte,“ upozornil majitel.
„V tom případě bych chtěla kompletní menu.“
„A jak si budete vejce přát?“
„Syrová a ve skořápce. Vezmu si je s sebou.“
11
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Matka už uložila malého Šlojmeho Rothbarta do postele poněkolikáté a její pohár
trpělivosti hrozil přetéci.
„Ještě jednou zavoláš 'mami' a budeš bit,“ varovala ho přísně. Chvíli bylo ticho a pak
zaslechla tichý hlásek:
„Paní Rothbartová, můžu se napít?“
z internetu čerpal Lukáš Sourada
KŘÍŽOVKA
Paměť je nejpotřebnějším… (latinské přísloví)

Pavel Holubář
Farní zpravodaj - Žamberk
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BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem O.
1. Rybář, učedník Jana Křtitele, bratr Šimona Petra, Ježíšův učedník.
2. Znamení, kterým byli po narození poznamenaní
všichni muži v Izraeli.
3. Syn Boáze a Rút, dědeček Davidův.
4. Věrný Pavlův přítel, který s ním zůstal, i když ho
někteří opustili.
5. Hora, na které Ježíš plakal nad Jeruzalémem.
6. Jméno muže, který měl ve svém domě tři měsíce
uloženou truhlu úmluv, kterou David stěhoval do
Jeruzaléma.
7. Snacha Noémi.
8. Prorok, jehož manželství s prostitutkou použil Bůh
jako lekci pro Izraelce.
9. Filemonův otrok, který byl s apoštolem Pavlem ve vězení.
10. Jak ukončil Jidáš svůj život?
11. Nápoj, který podali Ježíšovi, když žíznil na kříži.
12. Bileámovo zvíře, které promluvilo lidskou řečí.
Ondřej Jäger
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
J Evangelium podle Jana
Sk Skutky apoštolů
Ko List Koloským
2Te Druhý list Tesalonickým
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A Mt 10,1_ Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi
a bezelstní jako holubice.

B Sk 17,1_

Proto mluvil v synagóze se židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného
Boha; a každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli.

C Ko 3,_

Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy
z vašich úst.

D Sk 9,1_

Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě
Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí.“

E Sk 8,_
F Mt 8,3_

Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista.
On jim řekl: „Jděte!“ Tu vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hnalo
střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách.

Farní zpravodaj - Žamberk
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G 2Te 1,_

Proto jsme na vás hrdi v církvích Božích, neboť vaše víra je vytrvalá
v každém pronásledování a útisku, které snášíte.

H J 20,1_

Otázali se Marie: „Proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána
a nevím, kam ho položili.“

I J 12,2_

Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě
od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel.
Lukáš Sourada

VÁNOČNÍ MODLITBA U JESLIČEK V RODINĚ
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako
svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů světa tě
takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který
všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový
život. Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté
– srdce dítěte. Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej
nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky.
Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej
našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se
nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi,
do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou láskou.
Amen.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU

VYLUŠTĚNÉ BIBLICKÉ SUDOKU

1. Ondřej...................Jan 1,40; Mat 4,18-20
2. Obřízka.................1 Moj 17,10; 21,4; Luk 2,21
3. Obéd.....................Rút 4,13-17
4. Onezifor...............2 Tim 1,16
5. Olivová (Olivetská) hora.....Luk 19,41-44
6. Obéd – edóm.......2 Sam 6,9nn
7. Orpa.....................Rút 1,15; 4,10
8. Ozeáš...................Oz 1.-3. kap.
9. Onezim................Fm 10
10. Oběsil se..............Mat 27,5
11. Ocet.....................Luk 23,36
12. Oslice..................4 Moj 22,18nn
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
24. 12. 2020 Štědrý den:
Čtvrtek

6,30 hod.
16,00 hod.

Žamberk – rorátní mše sv.
Písečná – online přenos

25. 12. 2020 Slavnost Narození Páně:
Pátek

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

Žamberk
Žamberk
Písečná – online přenos

26. 12. 2020 sv. Štěpán:
Sobota

9,30 hod.
18,00 hod.

Žamberk
Slatina nad Zdobnicí

27. 12. 2020 sv. Jan Evangelista
Neděle
a Svátek Svaté rodiny:

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

Líšnice – poutní mše sv.
Žamberk
Písečná – online přenos

29. 12. 2020 Sv. Tomáš Becket:
Úterý

18,00 hod.

Žamberk

30. 12. 2020 Sv. Evžen:
Středa

18,00 hod.

Slatina nad Zdobnicí

31. 12. 2020 sv. Silvestr:
Čtvrtek

7,30 hod.
16,00 hod.

Žamberk
Žamberk

1. 1. 2021

Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok:

Pátek

8,00 hod.
17,00 hod.
18,00 hod.

Slatina nad Zdobnicí
Písečná
Žamberk

Podle aktuálně platných opatření může být při mši sv. zaplněno 20 % míst k sezení, zvažte
tedy využití online přenosů bohoslužeb z Písečné, které najdete na kanále Youtube „Dekanstvi
Zamberk“ – viz https://www.youtube.com/channel/UCpu29NkYI4Q2mFn8yKbbmBg
Možnost svatého přijímání bude v neděli 27. 12. v Žamberku (9,00) a v Písečné (10,30).
Děkujeme všem, kdo napsali své příspěvky do tohoto čísla Farního zpravodaje. Další
písemné příspěvky můžete posílat na adresu: fzzamberk@gmail.com. Další číslo plánujeme
na březen 2021. 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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