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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Milí farníci,
poslední dobou jsem často
přemýšlel, co je v Bohu největší a co
způsobuje, že věřím v Otce, Syna
a Ducha Sv.
Myslím si, že je to Boží
milosrdenství. To Boží láska ke mně
působí to, že moje víra je stále
naživu. Kdyby vedle Boží moudrosti,
všemohoucnosti
i
spravedlnosti
nebylo možné rozhřešení, odpuštění
hříchů a slabostí, Bůh by byl pouze
soudcem. Ujištění, že se nade mnou
smiluje, uslyší můj pláč, vezme mě
do své náruče, odpustí bez výtek,
dává mému životu z víry smysl.
To je důležité i pro naši farnost
a pro každého z nás. Žít s vědomím,
že mě někdo miluje bez podmínek.
Mít v srdci naději a pamatovat, že
cesta k Bohu a k jeho lásce je vždy
otevřená. Bez ohledu na to, kde jsem
a co dělám. Po noci vždy přichází
den.
Nejsem sám.
P. Wiesłav Kalemba
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POZVÁNKA NA FARNÍ TÁBOR
Drazí rodiče, milé děti, přijměte pozvání na letní tábor
s tématem Hurá na palubu!, který se uskuteční 7.–14. srpna
2021 v překrásném údolí Zlatého potoka v Mastech
u Dobrušky. Ve stanovém táboře si společně užijeme plavbu
kolem světa plnou dobrodružství, her v přírodě, koupání,
tvoření a samozřejmě táboráků a tradičního celodenního
výletu. Děti postupně získají dovednosti potřebné pro přežití
na moři. Zároveň se naučí toleranci, překonávání překážek a spolupráci. Dokáží se
zhýčkaní pasažéři proměnit v ostřílené námořníky a vypořádat se s nebezpečími, která
pobyt na moři přináší? Pojďte do toho s námi!

Přihlásit se můžete nejpozději do 31. května v Žamberku v papírnictví vedle fary, na
faře nebo online.
Přihlášku a další informace naleznete na: https://www.dekanstvizamberk.cz/farnidetsky-tabor/
Tým organizátorů
Farní zpravodaj - Žamberk
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ZÁŘE SLATINSKÉHO LUSTRU
Rádi bychom tímto příspěvkem poděkovali našemu panu
faráři P. Wieškovi za trpělivost, pilné ruce, laskavost a svůj
volný čas, který věnoval kompletní renovaci lustru
ze slatinského kostela.
V prosinci se pan farář rozhodl, když koukal při každé mši
na lustr, že by bylo pěkné a hlavně potřebné dát mu zpět jeho
lesk a zářivou sílu. Již inspirován péčí a námahou na lustru
v Písečné, věděl, co a jak s ním dělat.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Nejprve pobízel nás farníky, ale byl si vědom,
že jako vždy před Vánocemi máme docela jiné
plány, například péct cukroví, chystat vše potřebné
na vánoční svátky atd. A tak nevydržel, nečekal
a vzal vše do svých šikovných rukou. Nejprve
udělal fotodokumentaci a my mu pak pomohli lustr
sundat, rozebrat křišťálové řetízky od konstrukce a
popsat jejich počet, šlo to celkem rychle. Vše si
odvezl na faru do Žamberka a nám vždy postupně
sděloval, co ho při rozebírání šokovalo. Špatná
elektroinstalace, rozpadající se křišťály, které byly
zašlé vrstvou prachu, měděné drátky, jež mu
zůstávaly v ruce.
On se ale nevzdal a na začátku února přivezl
výsledek své práce – a my jen valili oči, jak to
prokouklo, jak je to najednou čisté, vyleštěné
a hlavně, jak to nyní krásně září! A jak by
P. Kalemba řekl: ,,Je to jak příběh z našeho života:
kolikrát si říkáme, že je to dobré a není potřeba nic měnit. Nechce se nám a nebo to
nepotřebujeme nebo se bojíme. Ale kdo sebere odvahu, sílu, trpělivost, tak pak jen valí
oči, jak je to krásné, jak je to nyní dobré, jak moc to bylo potřeba. Nebojme se!"
Aneta Holubářová a všichni farníci ze Slatiny nad Zdobnicí
PODĚKOVÁNÍ ZA DUCHOVNÍ SLUŽBU
Chtěly bychom moc a moc poděkovat touto cestou panu Tomáši Ježdíkovi za to, že
nás, obyvatelky centra sociální péče, vozí v sobotu do kostela na mši svatou a v neděli
k nám do kaple přináší Tělo Páně.
Moc si toho vážíme. Pán Bůh mu to zaplať!
Inge Štenclová a sestry
GRATULACE K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU
Stojí za připomenutí, že ve farnosti Slatina nad Zdobnicí oslavil 10. 2. 2021 náš milý
Ladislav Jedlinský 75. narozeniny.
Chtěli bychom mu touto formou ještě jednou pogratulovat a popřát pevné zdraví,
mnoho štěstí, lásky a Božího požehnání.
Milý „Láďo“, máme tě všichni rádi, nejen za tvou obětavou službu pro naši farnost,
kterou jsi dlouhá léta poctivě vykonával jako kostelník, ale i za tvou srdečnou a trpělivou
5
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povahu. Každého člověka máš v úctě, protože v něm žije Kristus.
Odpouštíš všem a vše. O každém z nás smýšlíš dobře a snažíš se
najít na každém jen to dobré. V případě potřeby podáš pomocnou
ruku, pomůžeš dobrou radou, srdcem. Jsi nám příkladem, jelikož
bližnímu činíš dobro tak, jak chceš, aby ho druzí činili tobě.
Nepřemýšlíš o tom, co má někdo udělat pro tebe, ale o tom, co máš
ty udělat pro druhého. Všichni víme, že je na tebe spolehnutí,
jelikož se snažíš slyšet a vidět potřebné kolem sebe. Modlíš se za
všechny, dokonce i za nepřátele.
Ze srdce ti přejeme hodně energie do dalších let pro tvou velkou zálibu ve včelařství
a lásku k přírodě, vždyť jaro je tu! A také hodně sil na turistiku po krásách nejen poutních
míst naší české země. Díky za tvůj milý úsměv a slunce v duši.
S úctou k Tobě, děkujeme!!!
Přátelé z farnosti ze Slatiny nad Zdobnicí
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych tímto poděkovat Mgr. Lence Lipenské za důstojný hudební doprovod
v kostele sv. Václava v Žamberku v době adventní, vánoční i novoroční, když mne
z důvodu nemoci v tomto období i s houslistou Janem Dostálem nahradila. Mši sv.
o druhé adventní neděli jsem odehrál již s horečkou a největším sebezapřením.
Petr Buryška, varhaník
VZPOMÍNKY
Chtěla bych zavzpomínat na tři kněze, kteří nějakým způsobem ovlivnili můj život
a už jsou na pravdě Boží. Určitě jste někoho z nich znali a zavzpomínáte se mnou.
Otec Karel Výprachtický působil celé mé dětství v nekořské
farnosti. Učil nás náboženství, k nám do sousední vesnice
jezdíval na Pionýru nebo chodil pěšky, auto neměl. Jako děti jsme
se někdy zastavili na faře v Nekoři, vždy nás tam vřele přijali i se
svou hospodyní paní Boženkou. V celé farnosti opravil snad
všechny kostely a kaple, v 70. letech značně zanedbané. Uměl
hovořit se všemi lidmi a pomoci přišli věřící i nevěřící z celé
vesnice. Byl veselý a vtipný, hodně sečtělý, knihy rád rozdával.
Někdy se zastavil za mým dědečkem, který nebyl katolík, byl to
prostý zedník, radil se s ním a vyprávěli si spolu o životě a
knihách, dědeček také hodně četl. Vzpomínám, jak s námi seděl u
táboráku, jak nám tiskl do sešitu razítka na vybarvování a rozdával lidem lístečky se
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slovem k zamyšlení, které sám psal na stroji a množil přes kopírák. Ještě dnes mám nějaké
schované. Jednou jsme se s panem farářem sešli na mši svaté v kapli na Bořitově jenom
my dva a tak jsme ji slavili jenom spolu ve dvou. Když jsem se seznámila se svým
mužem, viděli jsme se s otcem Karlem už jenom jednou, v létě 1985 zemřel. Je to už tolik
let a stále na něj vzpomínáme.
Pan farář Jiří Mannl působil od r. 1985 v Holicích, kam
jsme jezdili často k rodičům. Pocházel z Lukavice a vysvěcen
na kněze byl ve svých 50 letech. Jeho cesta ke kněžství byla
složitá, zasáhla do ní válka, 50. léta, kdy nemohl studovat,
staral se o hospodářství, pracoval v družstvu jako zootechnik.
Do semináře se vrátil až v r. 1968. Vysvěcen na kněze byl
v r. 1970. My jsme ho vlastně znali až v důchodovém věku, ale
jak byl pracovitý a činorodý. Věnoval se opravě kostela a fary,
byl milý a vstřícný ke všem lidem, nikoho neodmítl a o každého
měl zájem. Za dědou se stavoval tehdy, když potřeboval pokácet strom nebo pomoci se
dřevem. V Holicích působil 26 let, do důchodu odešel v 91 letech. Pamatuji na jeho
krásné a trefné promluvy k dění kolem nás, na životní moudra, která se nám snažil předat.
Byl jmenován čestným občanem města Holic a farníci na něj stále vzpomínají. Poslední
léta strávil na faře ve Vysokém Mýtě. Zemřel v požehnaném věku 100 let 18. 1. 2021.
Na pana faráře Jana Rybáře jsme narazili na manželských
setkáních v Albeřicích v Krkonoších. Když se tam objevil starý
pan farář (v důchodovém věku), říkali jsme si, co nám může
nového povědět a čím může přispět k otázkám manželství? Ale
to jsme ho neznali. Ten když promluvil, sypal z rukávu příběhy,
moudra, vzpomínky na zajímavé lidi, recitoval, radil, které knihy
nám nemají uniknout, na všechno měl laskavou odpověď.
Vyprávěl s nadhledem o svém nelehkém životě (byl tajně
vysvěcen, vězněn, pronásledován StB). P. Jan Rybář napsal
několik knih (stojí za přečtení), byl oceněn několika medailemi
za svůj příkladný život a za boj za svobodu a demokracii. Kdykoli jsem pak slyšela jeho
jméno, s úsměvem jsem si na něho vzpomněla. Zemřel 14. 1. 2021.
Lída Kladivová
JDĚTE K JOSEFOVI!
Papež František vyhlásil dne 8.12.2020, u příležitosti 150. výročí prohlášení sv.
Josefa za patrona celé církve, začátek Roku sv. Josefa.
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Vznešený patriarcho, sv. Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mi na
pomoc v této chvíli neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace,
které ti svěřuji, aby dosáhly šťastného řešení. Můj milovaný otče, v tebe skládám celou
svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vyzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marii
můžeš, všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen.
Tuto modlitbu se papež modlí každé ráno.
Josef byl něžným otcem. Viděl jak Ježíš den co den
prospívá moudrostí, věkem a oblibou u Boha i lidí. Učil ho
chodit, bral ho na svá ramena, byl otcem, který zdvihá dítě
ke svým tvářím, a skláněl se k němu, aby mu dal najíst.
Toho, co je v nás křehké, je nejlépe se dotýkat něžně.
Ukazování prstem a náš soud, který vynášíme nad druhými,
jsou velmi často znamením naší neschopnosti přijímat
vlastní slabost a křehkost. Proto je důležité setkávat se
s Božím milosrdenstvím. Zlý nám ukazuje naší křehkost
v negativním světle, zatímco Duch na ni poukazuje s něhou.
I Zlý nám může sdělit pravdu, ale pokud to dělá, pak proto,
aby nás odsoudil. Pravda, která je od Boha nás neodsuzuje,
nýbrž přijímá, objímá, podpírá a odpouští. Josef nás učí,
že věřit v Boha znamená věřit i v to, že Bůh může působit,
skrz naše obavy, chyby a slabosti. Učí nás, že uprostřed
životních bouří nemáme mít strach přenechat kormidlo své lodi Bohu. Pokud svůj život
nepřijmeme, nedokážeme jít dál, protože budeme vždycky v zajetí svých očekávání
a následujících zklamání.
Josef není člověkem pasivní rezignace. Jeho nasazení je odvážné a rozhodné. Tak se
v našem životě projevuje dar statečnosti: vyrovnat se s realitou svého života i tehdy, když
ji člověk ne zcela chápe. Bůh řekl našemu světci : „Josefe, synu Davidův, neboj se!“ Jako
by opakoval i nám: nebojte se! Je třeba odložit vztek i zklamání a dát prostor tomu,
co jsme si nevybrali, a přesto se to děje, nikoliv s rezignací, ale s velkou odvahou. Když
takto život přijmeme, pronikneme k jeho hlubšímu smyslu. Život každého z nás může
znovu zázračně nastartovat, najdeme-li odvahu žít podle evangelia. Nezáleží na tom, jestli
se zdá, že se vše zvrtlo a něco už je nevratné. Bůh může dát rozkvést květům na poušti.
Apoštol Pavel praví: „Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému.“
A sv. Augustin dodává : „i to, co se nazývá zlem.“ Víra dává smysl každé události,
radostné i smutné. Víra, které nás naučil Kristus, je ta, kterou vidíme u sv. Josefa.
Josefovy vlastnosti mohly být pro Ježíše podnětem k podobenství o milosrdném otci
a marnotratném synu. Josef je člověk odvážně vynalézavý. Použijeme-li jeho
vynalézavost, pak to, na čem záleží, dokáže Bůh vždycky zachránit. Je třeba přijmout
Farní zpravodaj - Žamberk
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vlastní úděl, otevřít se tomu, co jsme si ve svém životě nevybrali. Odvážná vynalézavost
nastupuje ve chvílích, kdy se setkáváme s těžkostmi. Těžkost nás může buďto zastavit, a
vyklidíme pole, nebo jí můžeme čelit. Pravě to někdy umožní, že se v nás probudí zdroje,
které jsme netušili. Zdá-li se někdy, že nám Bůh nepomáhá, neznamená to, že nás opustil,
ale důvěřuje nám a tomu co dokážeme sami vymyslet, vynalézt, vyřešit.
Svatá rodina musela řešit konkrétní problémy jako všechny jiné rodiny. Svatý Josef je
patronem všech, kdo musejí opouštět vlast kvůli válkám, nenávisti, pronásledování a bídě.
Vždycky se máme ptát, zda ze všech sil chráníme Ježíše a Marii, kteří jsou tajemně
svěřeni naší zodpovědnosti, naší péči a starostlivosti. Od Josefa se máme učit stejné péči a
odpovědnosti: milovat dítě a jeho matku... milovat církev a chudé.
Dále je i patronem práce, jeho práce nám připomíná, že Bůh, který se stal člověkem,
prací neopovrhoval. Rodina, které se nedostává práce, je více vystavena těžkostem,
napětím, rozkolům a dokonce zoufalému pokušení rozpadu. Prosme naléhavě sv. Josefa
dělníka, aby žádný mladý člověk, žádný dospělý, žádná rodina nebyla bez práce.
Papež Pius IX. ho prohlásil za ochránce církve (1870), Pius XII. ho představil jako
Patrona dělníků (1955) a svatý Jan Pavel II. jako ochránce Vykupitele. Lidé se mu svěřují
jako „patronovi šťastné smrti“. Roku 1654 byl prohlášen patronem Čech. Je vzýván
zvláště každou středu a v měsíci březnu. Od roku 1416 je uctíván 19. 3. v celé církvi. Na
celém světě je mu zasvěceno mnoho kostelů. Za zamyšlení a úctu stojí bezesporu i fakt, že
na stránkách Nového zákona nepromluvil ani jediné slovo.
Zpracováno podle apoštolského listu papeže Františka "Patris Corde - Otcovským srdcem",
zveřejněným u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa za patrona Církve 8.12.2020.

Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie, svatý Josefe!
Buď otcem i nám
a veď nás cestou života.
Vypros nám milost,
milosrdenství a odvahu,
a ochraň nás před každým zlem. Amen.
ze zpravodaje farnosti Střekov-Mojžíř čerpal František Mazura
PES A ZRCADLO
Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se stalo, že do chrámu
zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní
podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali.
To ho rozdráždilo ještě víc. To rozčilení ho tak vyčerpalo, že nakonec umřel.
Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný pes. I on se viděl
tisíckrát, ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem. A tisíc dalších psů také vrtělo
Farní zpravodaj - Žamberk
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ocasem a radovalo se s ním. Povzbuzen a plný radosti
opustil sál.
Zamyslete se, který z příběhů připomíná váš
život. Když se zamyslíte a zavzpomínáte na poslední
týden či měsíc, jaké lidi kolem sebe máte?
Svět kolem nás reflektuje naše vnitřní rozpoložení.
Někdy se vyplatí zastavit proud myšlenek, uvědomit si
pravou podstatu situace a jednat v zájmu vlastního
i všeobecného prospěchu.
z internetu čerpala Markéta Marková
NEMOCNIČNÍ POKOJ
Dva těžce nemocní muži sdíleli stejný pokoj v nemocnici. Jeden musel celé dny trávit
upoutaný na lůžko, toho druhého na hodinu denně posadili, aby se mu dostala voda z plic.
Protože oba trávili v nemocnici dlouhou dobu, spřátelili se a povídali si o svých životech,
rodinách a zájmech.
Každý den odpoledne, když se jeden z nich
na onu hodinu posadil, přerušili běžnou konverzaci
a muž svému příteli popisoval, co všechno je
z okna vidět a jak vypadá svět tam venku.
Popisoval pohled na nádherné jezero
s kachnami, labutěmi a dětmi, které si hrály na
břehu s modely lodí. Milenci občas kráčeli mezi
květinami a užívali si krásný pohled na město.
Jednoho dne šel kolem průvod. Muž zavřel oči
a představoval si tu krásu, kterou mu spolubydlící
tak barvitě líčil.
Mezi tím ubíhaly dny a týdny. Jednou přišla do pokoje zdravotní sestra, aby oba
pacienty umyla. Muže u okna však našla mrtvého. Odešel pokojně a v tichosti během
spánku.
Druhý muž zůstal v pokoji sám, a jakmile to bylo možné, poprosil sestru, zda by jeho
postel nemohli posunout blíže k oknu. Sestra souhlasila a velmi rychle zařídila jeho
přestěhování. Muž neváhal ani minutu, a přestože ho to stálo spoustu sil, posadil se, aby
konečně viděl tu krásu venku.
Naproti oknu však byla jen holá a špinavá zeď. Muž se optal sestry, co vedlo jeho
zesnulého spolubydlícího k popisu tak nádherného světa, když se přitom díval jen na
holou zeď. Sestra odpověděla, že muž byl zcela slepý a nemohl tak vidět ani tu
zeď. „Možná vás chtěl jen povzbudit…“, dodala.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Nezapomínejme, že život je dar. Může se nám nedařit, může nám být zle,
ale v podobných situacích si uvědomíme, že už jenom to, že můžeme vidět, je neskutečný
dar.
z internetu čerpala Markéta Marková
MALÝ VÝTAH Z ELEKTRONICKÉ KRONIKY
Tak a o čem nyní psát? Uběhly roráty, děti se tentokrát nedočkaly farní Mikulášské
nadílky, překulily se Vánoce, ovšem bez tradiční půlnoční, vše spoutáno omezením
z důvodu pandemie koronaviru.
V Písečné i nadále pokračují nedělní online mše
sv. v 11 hodin, nad kterými drží „patronát“ firma
Alberon Letohrad.
V kostele sv. Václava nad sakristií byl vyměněn
obraz Božího milosrdenství, který opět namaloval
Slávek Král, již je na něm nápis: Ježíši, důvěřuji Ti.
A povedl se mu, díky, Slávku!
Po dvaceti letech se tentokrát v ulicích města
neobjevili koledníci na Tříkrálovou sbírku, pouze bylo
několik pokladniček umístěno v obchodech, které zůstaly ještě v nouzovém stavu
otevřené, v lékárnách a také v kostele. Celkem bylo pro Charitu z našich farností
odevzdáno z osmnácti pokladniček 92.151,- Kč. A v tomto roce se poprvé také objevila
sbírka z obce Kameničná, výborně! Všem štědrým dárcům patří upřímné Pán Bůh zaplať!
V půli ledna byl v presbytáři kostela sv. Václava položen kvalitní béžový koberec. To
se to teď po něm krásně chodí, viďte, páni ministranti. Díky, Otče Wiešku! Také
v chodbičkách mezi bočními a zadními dveřmi se objevily černé koberce.
V pondělí 18. ledna začalo první online vyučování náboženství, jak v Žamberku
s katechetkou M. Souradovou, tak i ve Slatině, kde je katechetka A. Kubíčková.
Také v pondělí navečer bylo na faře setkání členů pastorační rady farnosti.
Koncem ledna byla jmenována paní Michaela Foglová jako kostelnice v kostele
sv. Václava. Přejeme jí, aby jí v této čestné „funkci“ dal Pán hodně zdraví, sil a také hojné
dary Ducha Svatého a trpělivosti.
A už tu byly Hromnice, začal se prodlužovat nejen den, ale také se stále (bohužel)
prodlužuje nouzový stav.
Rovněž v kostele Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí se dočkali nově
opraveného lustru, opět velké díky!
Uprostřed jarních prázdnin, na Popeleční středu, se v kostele vše zahalilo do tmavé
– fialové barvy, na hlavy byl přítomným sypán popelec a každý pátek poté probíhala
společná modlitba křížové cesty.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Mé „povídání“ téměř končí, ještě by se patřilo poděkovat všem, kteří pravidelně
v kostelních sbírkách přispívají na veškeré potřeby kostela, všem ženám, ale i mužům,
kteří vždy za tři neděle chodí kostel uklízet, také těm, kteří jakýmkoliv způsobem o něj
pečují, otvírají, zdobí, aktualizují nástěnky, i za hudební doprovod při mši sv. Zkrátka
těm, kdo přidají ruce k dílu tam, kde se něco koná. No, a kdo již nemůže, tak se za ostatní
pomodlí. Tak Pán Bůh vám všem zaplať!
Marta Marešová
LITURGICKÝ SLOVNÍČEK
Tentokrát se zaměříme na pojmy z liturgického názvosloví začínající písmenem B.
baldachýn - látková nebo kamenná stříška (nebesa) nad oltářem, nad trůnem papeže,
biskupů a opatů, též označení pro stříšku nošenou při procesích nad knězem, který nese
v ruce monstranci
baptisterium - křestní kaple; stavba postavená vedle kostela, jež bývala vyhrazená
pro účely křtu – byla v ní vodní nádrž, v níž se křtilo ponořením
bazilika - 1. typ chrámu skládající se z lichého počtu lodí oddělených sloupy či pilíři;
je osvětlována přímo okny nad střechami bočních lodí; 2. důležitý je také význam titulu
basilica minor, který bývá udělován významným kostelům na celém světě jako čestné
vyznamenání (v ČR máme takových bazilik 15); titul basilica maior pak mají pouze čtyři
hlavní římské kostely
beatifikace - blahořečení ctihodného křesťana; druhý stupeň kanonizačního procesu
u zesnulých věřících (ctihodný služebník Boží → blahoslavený → svatý)
berla - odznak pastýřského úřadu biskupa nebo opata (papež používá místo berly
kříže); jedná se o nahoře zatočenou umělecky zdobenou hůl ze dřeva nebo kovu
biret - liturgická pokrývka hlavy používaná
při běžném nošení spolu s klerikou či při obřadech
(křest, pohřeb, svatba); při mši svaté se může nosit
pouze na příchod a odchod nebo když se sedí či
káže; na rozdíl od kulatého solidea je hranatá, jde
tedy o jakýsi kvadrátek, někdy doplněný střapcem;
kněží nosí biret černé barvy, biskupové a
kanovníci biret fialový (fuchsiový) a kardinálové
červený, bílý biret je specifikum řádu
premonstrátů; někdy mohou biret (černý) nosit i ministranti (například při pohřbu)
biskup - nástupce apoštolů, pastýř církve jmenovaný papežem. Biskupové,
ustanovení Duchem Svatým, nastupují na místo apoštolů jako pastýři duší. Spolu
Farní zpravodaj - Žamberk
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s papežem a pod jeho autoritou jsou posláni, aby trvale pokračovali v díle věčného pastýře
Krista. V současnosti máme v rámci osmi diecézí celkem 20 biskupů, jejichž seznam
naleznete v přiložené tabulce. Navíc na území České republiky pobývá také apoštolský
nuncius Charles Daniel Balvo, který je velvyslancem zastupujícím Svatý stolec.

1. Sídelní (diecézní) biskupové stojí v čele diecéze, kterou spravují, v České republice
jich tedy máme osm (včetně dvou arcibiskupů, což je označení pro sídelního biskupa
metropolitní diecéze neboli arcidiecéze, který stojí v čele celé církevní provincie jakožto
metropolita). Každých pět let je diecézní biskup povinen vykonat návštěvu u papeže (ad
limina), při které mu podává zprávu o stavu diecéze.
2. Pomocní biskupové jsou světící biskupové pomáhající svému sídelnímu biskupovi,
kteří ale nemají automaticky nástupnické právo.
13
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3. Emeritní biskupové jsou biskupové na odpočinku, jež se vzdali řízení své diecéze.
4. Titulární biskupové zastávají určité úřady v římské kurii, tedy v rámci ústředního
administrativního a soudního orgánu Svatého stolce.
Boží muka - v přírodě volně stojící architektura obvykle ve tvaru
sloupu nebo hranolu s vyobrazením ukřižování
breviář - liturgická kniha obsahující denní modlitby církve (též
Liturgie hodin) pro různé denní doby; všichni klerici (kněží a biskupové)
jsou povinni každý den číst dané texty
bursa - nádobka na přenášení svatého přijímání pod způsobou
chleba (obvykle nemocným nebo osamělým farníkům); Skládá se ze
dvou čtvercových tvrdších desek potažených látkou v liturgických
barvách, případně malá burzička může být pouze zlacenou kruhovou
kapsulí na uložení eucharistie.
Přiřazovačka k předchozímu tématu (písmeno A): (nápovědu hledejte v liturgickém
slovníčku v předchozím čísle zpravodaje /prosinec 2020/ na straně 10)
aspergil

vyvýšené místo pro přednes

antifona

stolek v presbytáři

alba

skleněná miska u svatostánku

abakus

výklenkovité půlkruhové zakončení chrámu

akolyta

klanění a rozjímání před NSO

abluční nádobka

verš určený ke zpěvu či recitaci

ambon

osoba pověřená pomocí při podávání Eucharistie

apsida

bílé lněné roucho s dlouhými rukávy

abdikace

kropáč na svěcenou vodu

adorace

žádost biskupa o uvolnění z funkce
z internetu čerpal Lukáš Sourada

TROCHA ŽIDOVSKÉHO HUMORU
Když se dostal Mussolini k moci, rozhodla se italská pojišťovací společnost Generali
propustit všechny židovské zaměstnance.
Ve lvovské pobočce tehdy pracoval Žid - neobyčejně schopný agent, o kterého
nechtěl tamější ředitel přijít. Nechal si agenta zavolat a poradil mu:
„Je třeba, abyste se nechal pokřtít, jen tak budete moci zůstat na své místě.“
Agent po krátkém přemýšlení souhlasil:
Farní zpravodaj - Žamberk
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“Tak tedy ano, pošlete pro kněze!“
Za chvíli k němu do kanceláře přišel kněz, ředitel zatím hlídkoval v předpokoji.
Uběhla jedna hodina, druhá...
Po třech hodinách vyšel z kanceláře zpocený kněz a za ním kráčí židovský agent se
spokojeným zářícím úsměvem.
Ředitel se k agentovi rozběhne:
“Tak co, mohu vám gratulovat? Jste již pokřtěn?“
„Já pokřtěn?!“ odpoví agent. “To mne ani ve snu
nenapadlo... Ale kněz je pojištěný!“
Kohn: “Roubíček, prej jim umřela žena. Který lékař
ji ošetřoval?“
Roubíček: „Žádnej, ona umřela sama.“
V Krakově, ve štatlu, se takhle Róza Steinová
vystavuje v okně, když tu kolem jde Lebenfeldt. Je to
pohledný chlap, tak není až tak divu, že se seshora ozve:
„Lebenfeldt, jdou sem nahoru, na chviličku...“
„Róza, to by musela bejt sama...“
„Ale vždyť já jsem!“
„Na celým světě...“
Tři pánové vyrazí na dovolenou k moři. Jednoho dne si vyjdou podél pobřeží kousek
dál a náhodou najdou malou odlehlou pláž, kde jsou nudisté. Pan Bloch začne lamentovat:
“Tohle se smí, taková špatnost? Hospodine, proč ty lidi nepotrestáš? Tohle je přece
něco hrozného, taková Sodoma Gomora, ti lidé jsou nazí! To je strašné, to se musí
zakázat...“
Pan Mautner se nakloní k Taussigovi:
“Hele, Arone, ty jej znáš líp, on je ten Bloch takový pobožný, že jej ti naháči takhle
rozčílili? Já ho u nás v synagoze viděl v životě možná jednou, ráno si u snídaně vesele
dával šunku a teď se tady dovolává Hospodina kvůli pár nudistům?“
“Ale ne, o to nejde, to není kvůli náboženství. On má velkoobchod s plavkama...“
z internetu čerpal Lukáš Sourada
BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem P.
1. Římský prokurátor, jehož jméno se dostalo do křesťanského vyznání víry.
2. Práce, kterou vykonával Jeremiášův pomocník Báruch.
15
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3. Název města na západním pobřeží Itálie, kde přistála loď vezoucí Pavla jako vězně
do Říma.
4. Jméno velitele faraónovy tělesné stráže, u kterého sloužil Josef.
5. Co mohlo, mimo jiného motivovat Jidáše ke zradě
Ježíše?
6. Národnost žen, které Samson miloval.
7. Jméno ženy, která se s manželem přistěhovala do
Korintu a u kterých Pavel bydlel a pracoval.
8. Jméno krajiny a dvou měst v Malé Asii, jimiž Pavel
na svých cestách několikrát
prošel.
9. Původně rybář, jeden z nejbližších Ježíšových
učedníků, bratr Ondřeje.
10. Jméno jednoho ze synů Elího.
11. Druhý název města Jericha.
12. Království, kterému vládl Kýros.
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
L Evangelium podle Lukáše
J Evangelium podle Jana
Sk Skutky apoštolů
Ř Římanům

A Sk 16,1_ V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, protože jsme se domnívali, že tam
bude modlitebna; posadili jsme se a mluvili k ženám, které se tam sešly.

B Ř 11,2_
C J 8,3_

Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
Já mluvím o tom, co jsem viděl u Otce; a vy děláte, co jste slyšeli
od vašeho otce.

Farní zpravodaj - Žamberk
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D Sk 19,1_

Ale zlý duch jim řekl: „Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“

E Ř 5,_

Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když
za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.

F J 20,1_

Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci
ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš,
postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám.“

G L 24,2_
H J 2,_
I L 7,4_

Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?
Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“
Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude
mít raději?

Lukáš Sourada
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KŘÍŽOVKA
Oddávej se… (anglické přísloví)

Pavel Holubář
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 18. 1. 2021
Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Marek
Faltus, Daniel Klíž, Jitka Macháčková, Pavel Brůna, Bohumila Lipenská, Tomáš Ježdík
Omluveni: Václav Rendl, Bronislava Halbrštátová
Poděkování za veškeré práce, za hudební doprovody při mši, za službu nemocným.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Poděkování od farníků ze Žamberka i Písečné otci Wiesławovi za zakoupení a položení
nových koberců v presbytáři.
U příležitosti Roku svatého Josefa, který vyhlásil papež František 8. prosince 2020, byl
vydán dekret, kterým se uděluje zvláštní dar odpustků: „Pro opětovné potvrzení všeobecného
patronátu svatého Josefa v církvi uděluje Apoštolská penitenciárie plnomocný odpustek
věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou platně schválenou modlitbu nebo učiní úkon
zbožnosti ke cti svatého Josefa, např. se pomodlí „Ad te, beate Ioseph“ [K tobě, svatý Josefe],
zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května, o svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa,
v neděli svatého Josefa (v byzantské tradici), devatenáctého dne kteréhokoliv měsíce a o každé
jednotlivé středě, která je podle zvyku v latinském ritu zasvěcena památce tohoto světce. V
dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku vylévá co největší měrou na
seniory, nemocné, umírající a na všechny, kteří z legitimních důvodů nemohou vycházet,
jestliže se zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé
podmínky, a u sebe doma nebo na jiném místě, kde je zadržuje nějaká překážka, se pomodlí
modlitby ke cti svatého Josefa, útěchy nemocných a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují
milosrdnému Bohu své bolesti nebo nesnáze svého života.“
10. dubna proběhne vigilie k Božímu milosrdenství, pokud to dovolí aktuální situace.
PLÁNOVANÉ INVESTICE
Žamberk – pokračuje oprava oltáře Panny Marie, renovace dveří chrámu sv. Václava
Bude se muset vyřešit zatékání vitrážemi (odstranění nynějších, vsazení původních)
Písečná – výměna oken v kostele sv. Kateřiny
Líšnice – dotace z Pardubického kraje na venkovní omítky
Slatina – oprava střechy, omítky okolo oken

Zapsala: Marie Souradová

Schválil: P. Wiesław Kalemba

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU

VYLUŠTĚNÉ BIBLICKÉ SUDOKU

1. Pontius Pilát.........Mat 27,2; Mar 15,1; Luk 3,1
2. Písař......................Jer 36,4; 36,27; 45,1
3. Puteoli...................Skut 28,13
4. Potífar....................1 Moj 37,36; 39,4-6
5. Peníze....................Mat 26,14-15
6. Pelištejky...............Soud 14,3
7. Priscilla..................Skut 18,1-3
8. Pisidská Antiochie, Pamfylie a město
Perge.........…..Skut 13,13-14; 14,24
9. Petr..........................Jan 1,40nn
10. Pinchas....................1 Sam 1,3
11. Palmové město........5 Moj 34,3; Soud 1,16
12. Perskému.................Ezd 1,1
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VELIKONOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
28. 3. 2021 Květná neděle:
Neděle

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

Slatina nad Zdobnicí
Žamberk
Písečná – online přenos

1. 4. 2021
Čtvrtek

Zelený čtvrtek:

17,00 hod.
18,30 hod.
20,00 hod.

Slatina nad Zdobnicí
Žamberk
Písečná – online přenos

2. 4. 2021
Pátek

Velký pátek:

7,30 hod.
15,00 hod.
16,30 hod.
18,00 hod.

Žamberk – ranní chvály
Písečná – online přenos
Slatina nad Zdobnicí
Žamberk

3. 4. 2021
Sobota

Bílá sobota:

7,30 hod.
17,00 hod.
19,00 hod.

Žamberk – ranní chvály
Žamberk
Písečná – online přenos

4. 4. 2021
Neděle

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 8,00 hod.
9,30 hod.
11,00 hod.

Slatina nad Zdobnicí
Žamberk
Písečná – online přenos

5. 4. 2021
Pondělí

Velikonoční pondělí:

Líšnice
Žamberk

8,00 hod.
9,30 hod.

Podle aktuálně platných opatření může být při mši sv. zaplněno 10 % 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 v kostele sv. Václava v Žamberku (mimo mši sv.) bude v neděli
28. 3., v neděli 4. 4. a v pondělí 5. 4. vždy v 9,05 hod.
Možnost soukromé adorace v kapli Panny Marie Bolestné bude na Velký pátek v čase
7,30–17,30 hod a na Bílou sobotu v čase 7,30– 20,00 hod.
Děkujeme všem, kdo napsali své příspěvky do tohoto čísla Farního zpravodaje. Další
písemné příspěvky můžete posílat na adresu: fzzamberk@gmail.com. Další číslo by mělo
vyjít v červnu 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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