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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Vážení,
blíží se doba dovolených, miliony
uštvaných lidí opouštějí svá pracoviště
a domovy, aby si užili těch několik, prý
nejkrásnějších dnů v roce, tak toužebně
očekávaných
dnů
prázdninového
odpočinku. Všichni se na tyto chvíle těší,
a přece to není vůbec tak snadné si
odpočinout, tělesně se zotavit a duchovně se
uklidnit.
Jak se zdá, nestačí k tomu jen změna
tapet, jak se říká, i když je i to jistě velmi
důležité. Nestačí jen opustit pracovní
prostředí, svůj neklid vezeme často s sebou.
Mnozí si s volnou chvílí nevědí rady
a vrhají se i o dovolené do nových a nových
podnikání. Musí toho tolik vidět, tolik
a tolik kilometrů ujet, to a to prožít. Štvou
se v práci všedního dne a štvou sebe i své
okolí i v neděli a o prázdninách. Lopotí se
a jsou obtíženi. A právě ke všem těm, kdo
se lopotí a jsou obtíženi, volá Ježíš, zve je
k sobě a slibuje jim občerstvení, odpočinek,
pookřání. Vybízí je slovy: "Pojďte
na osamělé místo a trochu si odpočiňte."
Všem, kdo v těchto dnech hledáte
oddech a klid, přeji z celého srdce
opravdové zotavení na duši i na těle. Děkuji
za všechna krásná setkání a modlitby, a přeji
úžasný prázdninový čas.
P. Wiesłav Kalemba
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji Otci Wieškovi a celé farnosti za přání k mým 70.
narozeninám. Moc si vážím toho, co jsem mohla pro vás svou službou
vykonat. Přineslo to požehnání mně, jiným lidem i celé farnosti.
Vyprošuji všem Boží požehnání, dary Ducha Svatého a pomoc Panny
Marie, svatého Josefa a svaté Zdislavy.
Zdislava Králová

Z MINIKNÍŽEČKY: KÁPÉZETKA CHVAL MANŽELKY A MATKY, OD KATEŘINY ŠŤASTNÉ
Na dovolené.
Stres zůstal za dveřmi našeho bytu.
Nemusíme řešit těžkosti každodenního života.
Můžeme si užívat pohody, volnosti, klidu.
A to vše s rodinou, s našimi nejbližšími.
Můžeme spolu chodit na výlety,
Koupat se, povídat si. Jsme si blíž
než kdykoli během roku.
Jsem za tyto okamžiky vděčná,
A i za to Tě chci Pane, chválit.
Za mého muže.
Ze všech lidí on je mi úplně nejblíž.
Odevzdala jsem se mu se vším dobrým i zlým.
Můžeme vedle sebe růst,
Můžeme se podporovat, někdy si
i navzájem ublížíme. To dobré ale vždy
převažuje. Cítím, že nám fandíš,
že nás podpíráš, že do našeho vztahu přinášíš lásku.
I když někdy zvítězí lidskost a nedokonalost.
Ty, Dokonalý, nás zase dáváš dohromady.
Za to, že dáváš ženám jejich muže a mužům ženy,
Tě chci Pane , chválit.
Hanka Ryšavá
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NETOPÝŘÍ SVĚT

Své první dobré rady jsem Ti,
Hospodine zástupů, psal v závěru roku
2019. Na počátku roku následujícího jsi mě
přesvědčil, že má fantazie je v porovnání
s tou tvojí nicotná. Tím netopýřím virem
jsi opravdu obrátil svět vzhůru nohama.
(Co jiného čekat od zvířátek, která visí
hlavou dolů, že?) Poradil ti to někdo?
Nevím… Jen připomínám, že já to
rozhodně nebyl, fakt ne. Nevím, jestli jsi to
zaznamenal, ale rozšíření toho nového viru
tady dole na staré Zemi přineslo mimo jiné
i vzrušenou teologickou diskuzi. Ano, když
byly zavřené školy, obchody a fabriky,
mohli jsme se nerušeně hádat. O tobě,
Pane. A když jsme pak zase vyšli ven a
sledovali znepokojivá čísla z celého světa,
a i ta naše domácí, mohli jsme pokračovat
o to intenzivněji. Někteří si myslí, že Ti
prostě ruply nervy. Pandemii označují za
Boží trest či seslání nebeské metly. Zní to
vznešeně, ale v podstatě tě vnímají jako
nazlobeného kantora, který měl už dost toho věčného opisování a nekázně v hodinách
a nechal studentíky po mnoha upozorněních konečně rupnout – pravděpodobně
z imunologie. Tvůj úmysl byl prý jasný: pozemská cháska se zastydí, polepší,
o prázdninách se bude tvrdě biflovat a pak ten reparát udělá. Všechno bude zase jako dřív,
jenom úplně jinak. Ti, kteří to říkají, se přesně shodnou na tom, kdo se má zastydět (ti
ostatní). Jen už se neshodnou na tom, jak má to polepšení vypadat. Druzí jsou
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radikálnější. Prohlašují, že rozšíření té hnusné nemoci je důkazem tvé neexistence!
Případně alespoň důkazem tvého nezasahování do věcí pozemských. Kdybys byl a kdybys
byl dobrý Bůh, něco takového bys přeci nikdy nedopustil. Takže tedy nejsi. Nezdá se jim
prostě možné, že bys v holportu s netopýry a Komunistickou stranou Číny rozšířil do
světa ty nové viry. Evoluce? Fajn, ale odsud až posud! A pokud Bůh hodlá nadále s viry
experimentovat, to ho raději zrušme.
Ne, že bych ti viděl až do kuchyně, ale myslím si něco jiného. Celosvětovou
pandemii jsi podle mě dopustil spíš s úmyslem svět vylepšit. Plně tomu nerozumím, ale
proč bys to jinak dělal, ne? Potopu jako odplatu jsi už jednou seslal, ale že by to mělo
z dlouhodobého hlediska na člověčí plemeno nějaký zásadní pedagogický vliv, se mi
nezdá. Tak to tedy zkoušíš jinak. Nedá se říct, že po dobrém. Celé je to asi nějaký
gigantický zlepšovák a mně nezbývá než se zamyslet nad tím, jaká vylepšení pandemie
koronaviru světu přináší. Tak tedy, v první řadě obohatila naši slovní zásobu. Zrovna ta
slova jako koronavirus či pandemie ještě nedávno neznal skoro nikdo a teď je užíváme,
jako když bičem mrská. Intenzivněji než dřív chápeme, jak jsme křehcí a odkázaní jeden
na druhého. Mnozí také rozumějí tomu, že jsme odkázaní na tebe, Bože. Pochopili jsme,
že i náš příběh na této zemi má svůj konec. A že si svůj čas máme nejen užívat, ale taky
ho nějak naplnit. Pane, nauč nás modlit se, vyzývali tě kdysi tví učedníci. Tak jsi nás to
tedy naučil. S překvapením jsme mohli poznat, s kým jsme všechny ty roky, které uběhly
od našeho narození, vlastně žili v jednom těle. Se strašpytlem, pohodářem, altruistou nebo
s dobře sofistikovaným křečkem. Pokud máme volnou hotovost, nabídl jsi nám, Pane,
zajímavou příležitost, jak investovat. Třeba do italských aerolinií. Anebo přispět na
pomoc ohroženým – touhle nemocí, hladem, válkou, člověkem. Podle toho, kam jsme
poslali jaký obnos, jsme se mohli o sobě mnohé dozvědět. Poskytl jsi nám možnost nebrat
média jako výhradní zdroj paniky. Pokud se opravdu z nějakého záhadného důvodu
potřebujeme děsit, pořád se můžeme vydat v noci bez baterky do nejbližšího lesa. A taky
můžeme naladit kytaru, vytáhnout knihu, která na nás už roky netrpělivě čeká, nebo
navštívit kamarády, kteří čekají méně trpělivě. Abychom se potěšili, abychom se něco
dozvěděli, abychom je neztratili. K tomu všemu jsi nám dal příležitost! Díky. Myslím ale,
Hospodine, že po nás nemůžeš chtít zázraky. Pokud jsme si alespoň něco z toho (či
jiného) seznamu osvojili, dali jsme těžké době nějaký smysl. To je od nás docela
ucházející výkon, nemyslíš? Navrhuju ti tedy, že by ta výuka už mohla skončit. Po škole
nás přece nechávat nemusíš.
HŘÍCH
Čím jsem starší, tím silnější je můj pocit, že jsem jako katolík
někde jinde. Jak se tak dívám kolem, jedním z velkých katolických
témat je hřích, se všemi těmi zákazy, církevními přikázáními a
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zpovědními zrcadly a v praxi pak mnohdy banálními stále dokola opakovanými blbostmi
vydávanými za „duchovní život“, které my kněží posloucháme zleva i zprava a sami pak
někdy svým kolegům právě tak opakujeme. Všechna ta „málo jsem se modlil“, „málo četl
Bibli“, „málo miloval“ apod., celý ten trvalý stav mínusu před Bohem a to zabývání se
sebou samými, do kterého se veškerý duchovní život nakonec scvrkne. Já si myslím, že to
Pána Boha v podstatě vůbec nezajímá.
Je-li nějaký Bůh, pak je bez podmínek, je každému se dávajícím životem, ve kterém
se topíme jako v živé vodě, životem, který skrze nás proudí a miluje, životem, „ ve kterém
žijeme, pohybujeme se a jsme“. Je
životem, který nestojí na druhém břehu
našeho malého života, aby nás odsud
kontroloval a hodnotil, a nakonec
odplatil životem věčným, anebo se nám
vysmál. Je životem neustále s námi a
v nás. Ježíš řekl „jste ve mně a já
v Otci“. Je-li nějaký skutečný hřích, pak
to, že člověk od tohoto proudu života
žije oddělen. Myšlení, snad od dětství
naučené, jež musí neustále zpytovat,
čím jsem Boha zarmoutil, nebo snad
dokonce urazil, anebo které se jím pro
naopak pro jistotu moc nezabývá, nemá
se skutečným Bohem nic společného a
je největší a mnohdy jedinou překážkou
na cestě k sobě samým i k Bohu
skutečnému,
Bohu
milosrdnému,
soucitnému a velikému, mnohem většímu, než je ten malicherný někdo, kterého uctíváme
a který vlastně žádným Bohem není, neboť je jen naším výmyslem, modlou, jež nás chodí
strašit, a čím jsme starší, tím více. Nechci znevažovat hřích, chci jen rehabilitovat Boha, i
když on jistě tuto moji nabubřelost beztak nepotřebuje.
Z nových publikací čerpala Iva Kočová
Kapitoly z knihy Aleše Palána „Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět ještě líp“ a z knihy
Ladislava Heryána „Exotova abeceda“ – obě knihy je možné si vypůjčit jak ve farní
knihovně, tak v Městské knihovně Žamberk.
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MALÝ VÝTAH Z ELEKTRONICKÉ KRONIKY
Jaro je téměř u konce, také koronavirová opatření
pomalu utichají, podomácku šité roušky jsou již
minulostí, nastoupily respirátory, počasí se konečně
umoudřilo a studený vítr a déšť je pryč, ceny i rtuť
teploměru stoupají velice rychle vzhůru, v Letohradě
jsme se dočkali nového nástupiště, a před námi je čas
prázdnin a dovolených. A nyní se vrátíme o ty tři
měsíce zpět…
Bohužel, začnu tento příspěvek smutnou zprávou,
v pondělí 15. března zemřel p. Vráťa Matyáš, tesař a
také kostelník v kapli sv. Antonína v Helvíkovicích. Velice pečlivě se o tuto kapli staral.
V předešlých letech byla nově pokryta střecha, sundána a znovu zhotovena věžička kaple,
a jako poslední byla položena dlažba v kapli. Také altánek, který stojí na farní zahradě, je
jeho dílo. Ať ho Pán v nebi odmění věčnou radostí za jeho záslužné dílo zde na zemi.
Velikonoční svátky jsme opět prožili s určitým omezením, řada věřících sledovala
obřady i mše sv. přes internet. Z Písečné byly vysílány mše sv. i obřady Velkého pátku
on-line, křížová cesta proběhla pouze v kostele v Žamberku, a rovněž na Bílou sobotu
(která opravdu byla bílá sněhem) jsme slyšeli pouze tři čtení a žalmy.
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Počátkem dubna byla v kostele instalována výstavka 9 fotografií – Adopce na dálku –
dětí z Indie.
V pondělí 19. dubna v kostele v „Lurdské kapli“ je dokončeno restaurování oltáře
Panny Marie a připevněni andělíčci po jeho stranách.
V měsíci květnu se konaly májové pobožnosti, všední den po mši sv. v kostele –
Lurdské kapli a v neděli od 16 hod. v kapli na Rozálce.
V sobotu 22. května ve 21 hod. Lucenarium – vigilie Svatodušní – krásná výzdoba,
oheň, kadidlo, mládež měla čtení z kazatelny, žalmy od ambonu, vše při svíčkách a
kytarovém doprovodu, ale bohužel malá účast věřících hlavně ze Žamberka.
Svatodušní vaječina se tentokrát smažila na farní zahradě v Písečné, předtím se
v kostele všichni zúčastnili májové pobožnosti.
Také začaly, jako každoročně, poutní mše sv. I když poutní mše sv. v kapli sv.
Vojtěcha na hřbitově se nemohla ještě kvůli platným omezením konat, tak venkovní pouť
u kapličky Nejsv. Trojice Nad Betlémem už byla hojně navštívena, a i když předtím
padaly kroupy, tak po celou mši sv. nám počasí přálo a ani nekáplo. Také poutní mše sv.
V kapli v Kameničné se vydařila a přišlo dost poutníků. Další poutní mše sv. v hezky
vyzdobené kapli v Helvíkovicích na svátek sv. Antonína – 13. června, se již konala bez
dlouholetého kostelníka, ale věřím, že s námi byl přítomen.

Ve středu 9. června z kostela odvezli na opravu nebo nové zhotovení troje dveře – od
sakristie, od oratoře a boční dveře ze severní strany.
Od soboty 12. června se konají mše sv. opět v zámecké kapli.
Také byla otevřena krypta v kostele, protože se potřebovalo zjistit, zda se nepropadá
klenba od bočního vchodu směrem k hlavní uličce v kostele.
V neděli 20. června při mši sv. přijaly dvě děti – Josefína a Vojtěch - poprvé 1. sv.
přijímání.
Kéž tyto děti, vedeni svými rodiči, půjdou stále po cestě k Pánu Ježíši.
7
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Závěrem bych chtěla na tomto místě moc poděkovat pí Míše Foglové za její krásnou
květinovou výzdobu oltářů k různým slavnostem i za rychlé zapracování coby kostelnice.
Také patří veliké díky těm, kdo jakkoliv přiložili ruce k dílu a pomáhají tam, kde je
toho potřeba, i když třeba není „oficiálně“ vyhlášena brigáda.
Marta Marešová

LITURGICKÝ SLOVNÍČEK
Tentokrát se zaměříme na pojmy z liturgického
názvosloví začínající písmenem C.
celebrace – slavení liturgie, sloužení mše svaté
celebrant – biskup nebo kněz, který slouží mši
svatou
celibát – slib čistoty, který skládají řeholníci
a neženatí jáhni před svěcením
ceremon(i)ář – osoba, která řídí liturgii a ministranty; může to být duchovní nebo
i laik, který je dobře seznámený s liturgií
ceroferář – ministrant, který nese svíci
ciborium – nádoba pro uchovávání svatého přijímání
pod způsobou chleba;
uchovávají se v něm proměněné
hostie ve svatostánku; nejčastěji má podobu kalicha
s víčkem
cingulum – pás či provaz, který se užívá kolem alby,
hábitu či kleriky, nosí jej tedy jak ministranti, tak kněží
církevní rok – pořadí církevních svátků a slavností
během jednoho roku s jejich liturgickým významem a
oslavou jako upomínky na různá údobí života Ježíše
Krista, Panny Marie, svatých a církevních událostí; začíná
vždy 1. nedělí adventní
Credo – vyznání víry recitované při slavnostních
příležitostech
crux – kříž, který je znamením vítězné oběti Krista
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Přiřazovačka k předchozímu tématu (písmeno B): (nápovědu hledejte v liturgickém
slovníčku v předchozím čísle zpravodaje /březen 2021/ na straně 12)
bazilika

látková nebo kamenná stříška nad oltářem

breviář

nádobka na přenášení svatého přijímání

biskup

blahořečení ctihodného křesťana

baldachýn

nástupce apoštolů, pastýř církve

bursa

křestní kaple

biret

zdobená hůl ze dřeva nebo kovu

Boží muka

liturgická kniha s modlitbami pro různé denní doby

berla

chrám s lichým počtem lodí oddělených sloupy či pilíři

baptisterium

v přírodě stojící sloupek či hranol s vyobrazením ukřižování

beatifikace

liturgická hranatá pokrývka hlavy
z internetu čerpal Lukáš Sourada

BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem R nebo Ř.
1.Izákova žena, která porodila dvojčata.
2. Prostitutka, která zachránila izraelské vyzvědače.
3. Občanství apoštola Pavla.
4. Jméno ženy, která sbírala na Bóazově poli klasy.
5. Národnost lidí, kteří slyšeli v Beroji kázat Pavla a
uvěřili evangeliu.
6. Čím prokazoval Izraelita svou příslušnost k
vyvolenému národu?
7. Co spatřil Jan ve vidění u Božího trůnu?
8. Jméno Lábanovy dcery, za kterou Jákob u Lábana
sloužil sedm let.
9. Jméno služebné, která z radosti nechala stát Petra
přede dveřmi.
10. Jakým hebrejským slovem oslovila Marie
vzkříšeného Krista?
11. V jakém porostu ukryla matka svého syna Mojžíše?
12. Co se označovalo slovem Bethesda?
Ondřej Jäger
9
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TROCHA ŽIDOVSKÉHO HUMORU
Mojše zoufale hledá místo k zaparkování. Půl
hodiny shání na obrovském parkovišti nějaké místo
a pořád nemůže najít. Nakonec s nadějí vzhlédne
k nebi a úpěnlivě zavolá: „Hospodine, promiň,
jmenuju se Mojše a nemůžu zaparkovat. Slibuju, že
když mi ukážeš nějaké volné místečko, začnu
chodit každý týden do synagogy. Budu dodržovat
všechny předpisy.“ V tu chvíli se před ním
uvolnilo krásné místo k parkování. Mojše okamžitě
vzhlédne k nebi a řekne: „V pohodě, Bože, už se
neobtěžuj, právě jsem si nějaké místečko našel.
Bůh zaslechne, že na zemi není všechno tak,
jak má. Pošle tedy anděla - zvěda. Anděl
oznamuje: „V Rusku vyrábějí atomové zbraně.
V USA zřizují kontinentální obranný systém,
v Egyptě se staví podzemní kryty. Ale v Izraeli sedí lidé v kavárně, popíjejí koňak, slaví
narozeniny, hádají se o to, jestli se smí o šábesu dívat na televizi nebo ne, a vůbec dělají,
jako by žádná válka nebyla, ani nemohla být.“
Bůh říká: „Ojvavoj! Už zase spoléhají na mě!“
Dva zbožní židé přijdou za rabínem a jeden z nich říká: „Rabi, rozsuď nás.
Nemůžeme se shodnout, jestli se desátý žalm má odříkávat vestoje nebo vsedě. Já tvrdím,
že vestoje.“
Rabín na to: „Odříkávat desátý žalm vestoje, to není pravá víra našich otců.“
Druhý zbožný žid vítězoslavně říká: „Takže jsem měl pravdu já. Desátý žalm by se
měl odříkávat vsedě.“
Na to rabín: „Odříkávat desátý žalm vsedě, to není pravá víra našich otců.“
První zbožný žid namítá: „Rabi, ale tak se rozhodněte. To se tady budeme celej den
hádat o jeden blbej žalm?“
Na to rabín: „Celej den se hádat o jeden blbej žalm, to je pravá víra našich otců.“
Žid vyjde z budovy rozhlasu.
„Co jsi tam dělal?“ ptá se jeho známý.
„J-j-já se tam u-u-ucházel o místo hla-hla-hlasatele“.
„A? Dostals ho?“
„N-ne, j-j-jsou to všechno a-a-antisemiti!“
Farní zpravodaj - Žamberk
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Potká pan Birnbaum pana Eichlera.
„Nemohli by mi, pane Eichler, půjčit dva, tři tisíce?“
„Rád bych, pane Birnbaum, ale nemám u sebe peníze.“
„A co doma?“
„Děkuji, všichni zdrávi.“
z internetu čerpal Lukáš Sourada

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
Žd Židům
Zj Zjevení Janovo

A Mt 28,_

Jdětě rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde
před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to.

B Sk 26,1_

Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mně mluvil
hebrejsky: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně se vzpínáš
proti bodcům.

C L 7,1_
D Zj 1,_

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: „Neplač!“
Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který
přichází, Všemohoucí.
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E Žd 1,_

Komu z andělů kdy Bůh řekl: „Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!“
A jinde se praví: „Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.“

F Sk 2,3_

Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které
si povolá Pán, náš Bůh.

G J 14,_

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází
k Otci než skrze mne.“

H Mk 13,3_ Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
I Ř 8,3_
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost,
pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

Lukáš Sourada
Farní zpravodaj - Žamberk
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KŘÍŽOVKA
Dobrá paměť je základem… (Erich Maria Remarque)

Pavel Holubář
ZÁPIS PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI Z 28. 6. 2021
Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Marek
Faltus, Jitka Macháčková, Pavel Brůna, Bohumila Lipenská, Tomáš Ježdík,
Omluveni: Bronislava Halbrštátová
Nepřítomen: Daniel Klíž
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Otec Kalemba poděkoval farníkům za všechny služby ve farnosti, za výuku
náboženství, za bohoslužby a společná setkávání (májové pobožnosti, Svatodušní
vaječina, vigilie Seslání Ducha svatého, poutě, dětský farní den ve Slatině nad Zdobnicí).
Také moc děkuje za všechny práce na farách a v kostelích, za úklidy a brigády.
Řeší se sekání trávy na farní zahradě ve Slatině nad Zdobnicí, byl by potřeba
traktůrek – farnice si ho musí složitě půjčovat. Také je potřeba, aby se zapojilo více lidí.
Dále se řeší hudební doprovody ve všech obcích farnosti při nedělních bohoslužbách.
Jedná se o zastupitelnost v případě onemocnění a o domluvu mezi varhaníky. Pokud
nemohou doprovázet, je potřeba to dát včas vědět, aby se sehnala náhrada. Je smutné,
když je nedělní bohoslužba bez hudebního doprovodu.
Byl vznesen dotaz pana faráře na Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí. Odpověď:
nefunguje.
Pan farář oznamuje, že na žádost skupiny farníků nebude pouť ke kapli Ecce Homo
Pod suticí v řádném termínu, ale mše svatá je přesunuta na neděli 18. července
od 14 hodin. Celebrucíjím bude P. Nowatkowski z Vamberka. Na tento den se také
přesouvá posvícení v chrámu sv. Václava v Žamberku. V kronikách se uvádí, že chrám
sv. Václava byl posvěcen dne 15. července, proto se bude posvícení slavit každý rok v
nejbližší neděli tomuto datu.
Poutní mše svaté ke svaté Anně budou slouženy ve Slatině v neděli 25.7. od 15 hodin
a v Žamberku v sobotu 31.7. od 16:30 hodin.
Od července jsou již povoleny bohoslužby v Albertinu. Budou probíhat každý čtvrtek
od 16 hodin na 3. patře Honlova domu. Bohoslužba na LDN s celebrucíjím katolickým
knězem bude v neděli 25. července od 13:30 hodin.
Na neděli 29. srpna je plánováno žehnání aktovek a školních pomůcek při všech
bohoslužbách. Odpoledne od 15 hodin bude na faře v Žamberku společné setkání před
novým školním rokem. Zvány jsou zejména rodiny s dětmi.
Dne 28. září na slavnost sv. Václava bude mši sv. celebrovat P. Paseka. Poté bude
tradiční farní den na farní zahradě, kde bude možnost se setkat a popovídat. Občerstvení
bude zajištěno. Byly zakoupeny dva párty stany, které se využijí pro posezení.
Ve farnosti se plánují letní tábory. Dětský tábor proběhne od 7. do 14. srpna
v Mastech u Dobrušky, spát se bude ve stanech s podsadou. Vodácký tábor pro mládež
bude od 18. do 24. července na řece Lužnici. Oba tábory jsou již plně obsazeny, na tábor
v Mastech se ještě mohou hlásit náhradníci.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Probíhá volba do nové Pastorační rady farnosti, slavnostní ustanovení nových členů
bude koncem září na slavnost sv. Václava. Byla zvolena tříčlenná volební komise: Otec
Wiesław, Tomáš Ježdík a Marie Souradová. Pan farář poděkoval dosavadním členům PRF
za jejich činnost a spolupráci.
Marek Faltus je jmenován ekonomem farnosti a má na starost veškeré finanční
záležitosti.
Pan farář informoval pastorační radu o kurzu nemocničního kaplana, který byl
otevřen v rámci celoživotního vzdělávání na Cyrilometodějské teologické fakultě
v Olomouci. Reaguje tak na potřebu doprovázení nemocných v jejich těžké situaci, což se
projevilo i v době pandemie. Za farnost je k ročnímu studiu přihlášená Marie Souradová.
Investice 2020 – 2021:
Písečná – restaurátorský průzkum dveře, okna – příspěvek z Pard. kraje
Žamberk – kompletně zrestaurován oltář Panny Marie, postupná renovace dveří
Plány do budoucna:
➢vytvořit pietní místo spojené s onemocněním Covid-19 (za zemřelé, za zdravotníky,
za dobrovolníky)
➢vybudovat Cestu světla ke kapli sv. Rozalie
Všichni známe pobožnost křížové cesty, která ve 14 zasteveních přibližuje Ježíšovu
cestu od Pilátova soudu přes smrt na Golgotě až k uložení jeho těla do hrobu. Cesta světla
na ni navazuje a v dalších 14 zamyšleních nás vede od prázdného hrobu k Letnicím.
Zmrtvýchvstalý, s nímž se na této cestě setkáváme, nám otevírá novou životní
perspektivu.
➢malé kaple odprodat do budoucna městu
Pan farář by rád předal starost o webové stránky farnosti někomu jinému. Také se za
farnost hledá osoba pro styk s veřejností. Kdo máte zájem o tyto služby, hlaste se na faře.
Zapsala: Marie Souradová
Schválil: P. Wiesław Kalemba
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU

VYLUŠTĚNÉ BIBLICKÉ SUDOKU

1. Rebeka..................1 Moj 25,21.24-26
2. Rachab (Raab).......Žid 11,31
3. Římské...................Sk 22,23-29
4. Rút..........................Rút 2.kap.
5. Řekové....................Sk 17,12
6. Rodokmenem..........Neh 7,61nn
7. Řeku živé vody........Zjev 22,1nn
8. Ráchel......................1 Moj 29,20
9. Rodé.........................Sk 12,13-14
10. Rabbuni....................Jan 5,2
11. Rákosí.......................2 Moj 2,1-3
12. Rybník......................Jan 5,2
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 září 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/
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