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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

„Bůh přichází, aby byl s námi v jakékoliv
situaci; přichází, aby přebýval mezi námi, aby
žil s námi a v nás; přichází odstranit vzdálenosti,
které nás rozdělují a oddělují; přichází, aby nás
smířil se sebou a navzájem mezi sebou. Přichází
do dějin lidstva, aby klepal na dveře každého
muže a každé ženy dobré vůle, aby dal
jednotlivcům, rodinám i národům dar bratrství,
svornosti a pokoje. Proto je advent především
časem naděje.“
Tak povzbuzoval každého z nás Papež
Benedikt XVI. V určitém slova smyslu Pán chce
skrze nás lidi stále přicházet na zemi. Klepe na
dveře našeho srdce: „Jsi ochoten mi dát své tělo,
svůj čas a svůj život?“ Je to hlas Pána, který
chce vstoupit i do naší doby, chce vstoupit skrze
nás do života dnešních lidí. Hledá živý příbytek,
totiž náš osobní život. To je příchod Páně
a tomu se novým způsobem učme: ať Pán přijde
také skrze nás.
Přeji požehnaný zbytek adventu a krásné
vánoční svátky.
P. Wiesław Kalemba
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Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a požehnáním - přáním pokoje, štěstí, zdraví.
Jednou ročně nám koledníci přinášejí zvěst, že nikdo není sám.
Charita je tu také s Vámi.
Denně pečujeme o desítky nemocných a potřebných. Vedle seniorů, nemocných a
umírajících lidí pomáháme sociálně potřebným, rodinám s dětmi, lidem bez domova,
dětem a mládeži, handicapovaným lidem.
V naší práci je nejdůležitější vztah – dát najevo druhým lidem, že mají svou
nezaměnitelnou hodnotu.
Pokud budete chtít, můžete přispět na naši činnost:
• do pokladničky tříkrálovým koledníkům, do statických pokladniček nebo online
na www.trikralovasbirka.cz
• dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777
(cena jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč), trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30
(60 nebo 90) na číslo 87777
• sledováním TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 9. ledna 2022 od 18
hod. na ČT 1
• odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800 u České
spořitelny, VS: 777955036
•

QR Platba:

Děkujeme všem dárcům a koledníkům za pomoc.
Přejeme v novém roce 2022 hodně štěstí, lásky a hlavně pevné zdraví!
Oblastní charita Ústí nad Orlicí (www.uo.charita.cz)
Farní zpravodaj - Žamberk
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TŘI KRÁLOVÉ V ŽAMBERKU
Rok se sešel s rokem a máme tu vánoční svátky a hned po nich slavnost Zjevení Páně
– Tří králů. Opět budeme pomáhat Charitě s Tříkrálovou sbírkou. Minulý rok koledníci
nedorazili k vašim dveřím a my doufáme, že letos se to podaří. Chceme přinést poselství
lásky, požehnání vašim domovům a prosit o příspěvek pro lidi v nouzi.
A proto prosím dobrovolníky a hlavně děti a mládež, pomozte nám, věnujte jednu
sobotu této službě. Babičky a dědové, porozhlédněte se po vašich vnoučatech, sousedech,
a přiveďte nám další krále.
Sbírka oficiálně proběhne 1.–16.ledna 2022, u nás v Žamberku plánujeme
8. a 9.1.2022. Přispět budete moct i online, prostřednictvím DMS nebo do pokladniček
v papírnictví u fary, v lékárně Laura, v Konzumu a v kostele sv. Václava. Předem děkuji
za pomoc a podporu. Pamatujme, že každá koruna pomáhá, každý dobrý skutek se počítá.
Lída Kladivová, tel.: 702436133
POŠLI KNIHU DÁL A POMÁHEJ ŠKOLÁKŮM V INDII

Diecézní katolická charita Hradec Králové rozšiřuje pomoc zaměřenou na vzdělávání
dětí z chudých indických rodin. V rámci osvědčené Adopce na dálku® nyní spouští
projekt Knihovnička, který pomůže dalším školákům. Charita se domluvila na spolupráci
s knihkupectvím Reknihy, jehož prostřednictvím může kdokoliv prodat zachovalé knihy
nebo učebnice vydané v posledních 20 letech. Provizi ve výši 50 % je nyní možné
věnovat na nákup knih a učebnic pro indické děti žijící na okraji společnosti.
„Máte doma knihy, které byste rádi posunuli dál? Tohle je příležitost, jak mohou
nalézt nové čtenáře a jak navíc můžete přispět na nákup knih pro chudé indické děti
a posunout je na cestě za vzděláním. Předem děkujeme,“ obrací se na veřejnost ředitelka
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Diecézní charity Anna Maclová. Bližší informace o novém projektu najdete na webu
adopce.hk.caritas.cz/knihovnicka. Při prodeji knih přes Reknihy je vždy nutné před
odesláním formuláře zanechat vzkaz „pro Diecézní katolickou charitu Hradec Králové“.
Projekt je možné podpořit také finančním příspěvkem na sbírkový účet 1387434288/2700
(VS 55011).
Dárci hradecké Diecézní charity podpořili od roku 2000 již bezmála 6700 indických
dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Jejich dlouhodobá podpora má smysl. Z absolventů
projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři.
Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou
přínosem pro celou indickou společnost.
Vojtěch Homolka
vedoucí projektu Adopce na dálku®
Diecézní katolická charita Hradec Králové
adopce.hk.caritas.cz
ANDĚL
V nebi bylo dítě připravené se narodit. Zeptalo se Boha: „Jak dokážu přežít, až mě
zítra pošleš na zem? Jsem tak malé a bezbranné.“
Bůh odpověděl: „Vybral jsem ti tam dole jednoho anděla jen pro tebe. Bude tě
milovat a starat se o tebe.“ „Tady v nebi, Pane, jen zpívám a usmívám se. Co budu na
zemi dělat? Nevím, jak se zpívají pozemské písničky.“ „Tvůj anděl ti je bude zpívat“,
odpověděl Bůh, „ a naučí zpívat i tebe. Naučíš se kromě usmívání také smát. Vezmu si to
s tvým andělem na starost.“
„Ale jak budu rozumět tomu, co mi kdo říká? Neumím z jejich řeči ani slovo!“
„Anděl ti bude říkat ta nejsladší slova, co jsi kdy slyšelo, a bude tě slůvko za slůvkem
učit, jak mluvit jejich řečí.“ „A když budu chtít mluvit s tebou?“ „Anděl ti jemně sepne
ruce a naučí tě to. Je to nejjednodušší jazyk ze všech. Říká se mu modlitba.“ „Kdo mě tam
bude chránit, Bože?“ „Tvůj anděl je něžný a laskavý, ale kdyby ti něco hrozilo, není na
zemi větší síly než moc, s níž tě bude bránit.“
„Budu smutný, když tě neuvidím.“ „Budu pořád s tebou, i když mě neuvidíš. A tvůj
anděl tě naučí, jak se ke mně vracet, když zabloudíš.“ Pak nastala chvíle loučení. Ze země
už byly slyšet vzrušené hlasy čekající na příchod děťátka. Dítě se honem v pláči zeptalo:
„Ach, Bože, už musím jít, řekni mi prosím tě, jak se ten anděl jmenuje!“ Bůh odpověděl:
„Budeš mu říkat… Maminko.“
z knížky Rosa pro duši od Bruna Ferrera převzala Lída Kladivová
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CITÁTY K ZAMYŠLENÍ
Mladí potřebují
radost a lásku,
dospělí práci a přátelství,
staří mír a pokoj.
Konfucius
Kdo chce, hledá způsob.
Kdo nechce, hledá důvod.
Jan Werich
Život vždycky stál, stojí a bude stát za to,
aby ho člověk dožil.
Ono se s ním popravdě ani nic víc dělat nedá.
Jan Werich
Člověk, který nikdy neplakal,
nežil opravdový život.
Jan Werich
Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je,
kdo ženu má a nelíbá,
kdo zábavě se vyhýbá,
na toho vemte bič a hůl,
to není člověk, to je vůl.
Jan Werich
citáty převzal a vybral František Mazura
OČKOVANÝ

X NEOČKOVANÝ

Ráda bych tu napsala pár řádků o tom jak, covid změnil kdejakého člověka i jeho
chování. Před covidem se lidé scházeli a měli se v lásce, pomáhali si a jeden na druhého
mysleli. Ale jakmile přišel covid, lidé se začali bát, zavírat se do svých příbytků a
nasazovat ,,náhubky,, a nejlépe i rukavice. Začali si držet rozestupy nejen ty viditelné, ale
i ty neviditelné. Ale proč? Copak víra v Pána Boha nám nedává sílu, copak naše srdce,
mysl i celé tělo nepatří jedinému...? Vždy se k němu modlíme, tak proč jsme se začali
bát? Často mi tento nadpis, který jsem uvedla, připomíná nadpis věřící x nevěřící.
5
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Měla jsem na základní škole kamarádku, která byla ze
silně věřící rodiny, tak moc silně věřící, že musela vše dělat jen
s věřícími – tzn. seděla v lavici jen s věřícím, bavila se jen s
věřícími (krom učitelů, to je jasné), nesměla na žádné školní
akce, protože tam byli přítomni více ti nevěřící - co kdyby ji
zkazili, atd. Když byla nevěřící spolužačka nemocná, tak jí
úkoly nemohla nosit, když se jí líbil nevěřící kluk, brala to jako
hřích a pořád chodila ke zpovědi, že má hříšné myšlenky...
Jsou doopravdy lidé nevěřící tak špatní? Osobně znám spoustu nevěřících lidí, kteří
se chovají daleko lépe než my křesťané - jsou slušní. Tak si jen říkám, zda je nutné
odsuzovat lidi neočkované, přece jen patříme Bohu a ať se děje vůle Boží, ne má, ale
Boží. To, že je někdo naočkovaný, přece neznamená, že covid nedostane. Nechci nikoho
odsuzovat nebo tvrdit, že dělá zle, jen chci říci: nesuďte a nebudete souzeni. Nebojte se
neočkovaných nebo očkovaných, protože žijeme jen jednou. Tak proč ten život trávit
zamčen v domě se strachem, že covid je za dveřmi. Jsme děti Boží a všichni se v nebi
sejdeme – někdo dříve a někdo později, jak Pán bude chtít...
Aneta Holubářová
PROČ PASTÝŘI NEZABLOUDÍ
O Vánocích se čas nejednou změní z osobního na rychlíkový jízdní řád. Za okny dnů
a hodin se nám začnou míhat povinnosti. To ještě musím dokončit, tohle obstarat,
nakoupit, uklidit, tohle zařídit, a když se zastavíte a díváte se do tváří lidí kolem sebe, jsou
na tom stejně. Skelný upocený pohled, a vlastně se ani navzájem nevnímáme. Jsme
uštvaní, nervózní, netrpěliví. Sváteční pocit ale můžeme mít i u těch předvánočních
povinností. Možná že na mnoha místech zavoní vánočkové či sušenkové těsto. Ta vůně
přiblíží u mnohých z nás vzpomínku na vánoční atmosféru. O tom, že o Vánocích jde
o čas opravdu sváteční, vím už z dob dětství, kdy mi maminka oblékala novou
„hodobóžovou“ košili, kterou mi nadělil Ježíšek. Je to čas zastavení, čas návštěv, kdy se
lidé scházejí v dobré vůli, vzpomínají, hodují, radují se z dárků a ochutnávají cukroví,
které se uleželo tak akorát, aby se jen rozplynulo na jazyku. Často jsme se pak přidali na
procházce po pražských kostelích k poutníkům směřujícím k betlémům. Vzpomínám, jak
jsem jednou pomáhal o Vánocích mamince s vanilkovými
rohlíčky. Ty mi vysypala ještě teplé do misky a já je
obaloval v moučkovém cukru a skládal do krabice od bot.
Vzduch fondánově čistě voněl vanilkovou pohodou,
venku se stmívalo a vločky tančily za okny menuet
radostného očekávání. Najednou maminka zjistila, že
zatímco v misce rohlíčků ubývá, v krabici je poněkud
Farní zpravodaj - Žamberk
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prázdno. „Na co myslíš?“ zeptala se. „Mami, jak trefí poutníci k Betlému, když jsou
mraky, sněží a kometa není vidět? A podle čeho jdou ve dne?“ A maminka mne objala,
její rty se rozdělily s mými o tu špetku moučkového cukru a objasnila mi tu záhadu. „Víš,
říká se, že dobří přátelé jsou jako hvězdy. Nemusíš je vidět, ale víš, že existují. A tak je to
i s tou kometou. Ta svítí lidem hlavně v srdci, na obloze lásky a pokory, takže nikdo
nezabloudí, ať je počasí jakékoli.“ A já maminku objal a bylo mi jak Ježíškovi. Dostal
jsem vlastně první dárek převázaný stužkou jistoty a štěstí.
z knihy Jak se hladí duše od Františka Novotného vybrala Iva Kočová
PŘÍRUČKA PAPEŽE FRANTIŠKA
Usmívej se, křesťan je vždy radostný.
Děkuj (i když nemusíš).
Řekni druhému, že ho máš rád.
Radostně pozdrav lidí, které potkáváš každý den.
Vyslechni druhé bez posuzování s láskou.
Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje.
Povzbuď někoho.
Uznej kvality a úspěchy druhého.
Odděl to co nepoužíváš a daruj to potřebnému.
Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
Buď citlivý k těm, které máš kolem sebe.
Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
Pomoz druhému překonat jeho obtíž.
Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče nebo někoho osamělého.
František Mazura
K HISTORII RENČOVY VÁNOČNÍ MŠE
Byl jsem vybídnut, abych napsal vzpomínky na tuto
mši, kterou jsme v Letohradě slavívali přes 50 let.
Tehdejší letohradský farář P. František Karel, který
nadšeně podporoval rytmické zpívání, postrádal vánoční
mši pro mládež. Úkolu se ujal letohradský rodák,
vynikající violoncellista a pedagog, zakladatel a ředitel
hudebního gymnázia v Praze Jan Vychytil. Složil sedm
drobných skladeb pro kytaru s hlubokou symbolikou – od
doznívání Adventu přes koledový úvod, jednotlivá hudební
7
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období od baroka po klasicismus a radostný závěrečný kánon. Vladimír Zamazal, který
tehdy v Brně studoval, se s hudbou obrátil na Václava Renče – slavného lyrického
básníka, autora mj. Popelky Nazaretské. Ten se právě vrátil po 11 letech z těžkého
komunistického žaláře s podlomeným zdravím a zanedlouho nato zemřel. Při horečnaté
chřipce za jediný den naprosto geniálně vložil do této hudby slova. Vzájemné pochopení a
souznění obou autorů bylo doslova dílem Ducha svatého. Končil Advent 1968. O
Vánocích tato rytmická mše zazněla v Letohradě poprvé a pokračovala další léta až
dodnes. Pak se v úzké sestavě pod dirigováním skladatele opakovaně hrála a zpívala také
v Písečné. Jsme rádi, že se to i tam snad stane vánoční tradicí.
PS: Jan Vychytil byl naším velkým přítelem. Doprovázeli jsme ho poté i jeho těžkou
nemocí a vyšetřováním až po stanovení zhoubné diagnózy. Na pohřbu jsem se s ním od
ambonu loučil a dodnes je nám po něm smutno.
Zdeněk Stráník
SYNODA V NAŠÍ FARNOSTI
V říjnu tohoto roku zahájil papež František synodální proces. Týká se každého, jde
o zapojení všech lidí v církvi i mimo ni. Cílem je potkávat se, vyslechnout názory
a podněty, které by mohly vést k rozvoji církve. Setkávání probíhá v malých skupinkách,
první skupinka v naší farnosti vznikla z řad členů scházejících se nad modlitbou breviáře.
Bylo by dobré, aby se zapojili členové všech farních společenství jako jsou modlitby
matek a otců, mládež, rodiny, senioři a při svých setkáních se věnovali jednomu z deseti
okruhů otázek. Všechny informace a materiály k synodě vám ráda poskytnu, naleznete je
také na webu farnosti https://www.dekanstvizamberk.cz/2021/11/02/synoda nebo
na oficiálních stránkách www.synoda.cz a https://www.bihk.cz/synoda
farní koordinátorka synody Marie Souradová
MALÝ VÝTAH Z ELEKTRONICKÉ KRONIKY
Na podzim ve farnostech proběhly volby do nové
pastorační rady farností. Zvoleni byli: Faltus M.,
Foglová M., Hanzelková M., Holubářová A., Jäger O.,
Ježdík T., Lipenská B., Macháčková J., Souradová M. a
Vychytil J. Za farnost Líšnice nikdo nebyl zvolen.
A opět se přiblížila slavnost sv. Václava a také farní
den. V úterý 28. září od 9.30 hod. slavnou mši sv. spolu
s P. Wiesławem sloužil Mons. Jan Paseka. Ke konci mše sv. byly členům nové pastorační
rady farností předány dekrety. Po mši sv. před kostelem děti z Misijního klubka ze Slatiny
nad Zdobnicí nabízely své výrobky. Vybralo se za ně 3750,- Kč.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Na farní zahradě poté probíhal již tradiční 10. Farní den. V poledne zazněly z věže
kostela všechny zvony a na farní zahradě jsme se společně pomodlili modlitbu Anděl
Páně. Děti se mohly vyskákat na skákacím hradě. A když tuto atrakci odvezli do
Letohradu, přijel z Líšnice pan Brůna s oslíkem Kleofášem.
K obědu byla na výběr svíčková s knedlíkem, a nebo řízek s bramborovým salátem.
Pro mlsné, a to nejen děti, tu byla připravena čokoládová fontána a cukrová vata. K
večeru bylo ještě přichystáno maso na gril pro ty, kteří nespěchali domů.
V 18 hod. byl v kostele již tradičně varhanní koncert.
Podzim, to znamenalo také několik mší sv. – posvícení v okolních farnostech.
V sobotu 9. října v kapli P.M.Bolestné byla sbírka šatstva pro Diakonii Broumov.
Od pátka do neděle 22.–24. října měly děti na faře potáborové setkání, v sobotu
misijní most modlitby v kostele a misijní neděle byla zpestřena rytmickým doprovodem,
děti nesly v obětním průvodu různé dary.
Začátkem měsíce listopadu jsme se pomodlili na všech hřbitovech za naše zemřelé,
modlitby za zemřelé se konaly i během listopadu při mších sv.
Farní den spojený s poutní mší sv. oslavili také farníci v Písečné 17. listopadu
s ochutnávkou výborného masa z krocana.
V sobotu 20. listopadu před slavností Ježíše Krista Krále byla zvána mládež na
setkání s biskupem do Hradce Králové. Z naší farnosti se zúčastnilo 7 mladých lidí.
Do 4. ročníku vzpomínky na pronásledované pro víru – Červená středa – se letos
24. listopadu také zapojila naše farnost – bylo nasvíceno červeně venkovní průčelí
kostela, u venkovních soch a kříže rozžaty červené svíce a od 19 hod. Proběhly v kostele
modlitby při svíčkách.
A v neděli 28. listopadu začal nový církevní rok – 1. neděle adventní. Opět se žehnaly
přinesené adventní věnce.
Na začátku prosince se objevily v kostele první krásně opravené dveře – boční ze
severu, neboli za oltářem sv. Terezičky, za týden nato už tu byly oboje dveře – k sakristii i
k oratoři.
V adventní době vždy ve čtvrtek v 6 hodin ráno mohli prožít farníci rorátní mši sv. při
svíčkách, a poté v teple na faře společně posnídat. Ve farní kuchyni se objevila nová
moderní lednice – díky, Otče Wiešku.
Advent se pomalu chýlí ke konci, a jaké to bude v naší farnosti o Vánocích? To se
dozvíte až zase v příštím čísle Farního zpravodaje.
Závěrem ještě poděkování všem, kdo přiložili ruce ke společnému dílu, také těm, kdo
finančně přispívají a hlavně těm, kdo se neúnavně za dobro věci modlí. Radostné prožití
svátků vánočních.
Marta Marešová
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POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ NA FAŘE
V pátek 22. října se sešla většina dětí a vedoucích z tábora na faře v Žamberku.
Vybalili jsme si věci a šli se lehce občerstvit. Potom jsme se šli podívat do kaple svaté
Rozálie. Pomodlili jsme se a pověděli si něco o svatých, kterým je kaple zasvěcená. Pak
jsme si před kaplí přečetli jakýsi starý papír, na němž se psalo o Anglicko-Saské válce,
tématu na příští tábor. Po návratu zpět na faru šly děti spát (tedy, měly jít spát :)) a
vedoucí připravovali program na další den.
V sobotu jsme se nasnídali, dostali instrukce k výletu a byla vyhlášena celodenní hra.
Venku číhalo nebezpečí, takže jsme museli mít celou dobu v ruce dřevěnou vidličku,
abychom se měli čím bránit. A vyrazili jsme na výlet. Nejdřív jsme autobusem jeli do
Hejnic a odtud jsme šli pěšky na Žampach. Na hradě jsme našli zlaté části čehosi. Když
jsme je dali dohromady, zjistili jsme, že je to kalich, tedy další indicie vedoucí k tématu
středověku. Na hradě jsme také našli dva ztracené meče. (Možná jednou zjistíme, k čemu
jsou.) Na vrcholu jsme si chvíli odpočinuli, vyfotili se a pak jsme šli přes Písečnou zpět
do Žamberka.

Farní zpravodaj - Žamberk
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Na faře jsme si zahráli hru s babičkami (převlečenými vedoucími), před večeří jsme
ještě šli do kostela pomodlit se a sestavit kříž ze svíček. Večer byl táborák a šli jsme spát.
V neděli jsme už jen uklidili na faře a šli do kostela na mši s rytmickým doprovodem.
No a potom si nás už vyzvedli rodiče.
Moc se nám tam líbilo a těšíme se na příští farní tábor.
Jaromír a Slávek Matyášovi
STOVKA BĚŽCŮ PRVNÍHO ROČNÍKU „POMÁHÁM BĚHEM“ PŘISPĚLA NA CHARITNÍ HOSPIC
Oblastní charita Ústí nad Orlicí připravila pro veřejnost
během měsíce října benefiční akci „Pomáhám během“. První
ročník skončil s celkovým výtěžkem 17.783 Kč. Částka bude
použita na pohotovostní službu zdravotní sestry a paliativního
lékaře Domácího hospice Alfa-Omega.
Na letohradské i orlickoústecké trasy se zaregistrovalo
více než 100 účastníků. Registrovaní běžci, kteří uvedli své
výsledky, uběhli celkem 470 km, další kilometry pak
odběhaly a odchodily rodiny s dětmi i skupiny výletních
obdivovatelů podzimní přírody, která nám letos nadělila spousty zlata.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se běhu zúčastnili, přispěli finančně nebo se
podíleli na sdílení akce. Velice děkujeme všem, kteří se podělili o své zážitky, fotografie i
postřehy ke zlepšení do dalších ročníků. Zvláštní poděkování pak patří dobrovolníkovi
Luboši Valouchovi za tvorbu webových stránek a technickou podporu, a Josefu Venclovi
za propagaci běhu a největší účast na trasách.
Věříme, že s námi poběžíte i
do dalších ročníků: Druhý
ročník benefiční akce plánujeme
opět po celý měsíc květen 2022
a její výtěžek bude rovněž určen
na některou z charitních služeb.
Novinkou bude úvodní závod
pro dospělé i děti první
květnovou neděli. Chystáme pro
vás i nové běžecké aktivity.
Všechny detaily k druhému ročníku budou včas upřesněny na webu
www.pomahambehem.cz/.
Těšíme se na další společné běhy!
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí
Petra Hubálková a Jiřina Matějíčková
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LITURGICKÝ SLOVNÍČEK
V tomto čísle se zaměříme na pojmy z liturgického názvosloví začínající písmenem E.
Ecclesia – latinsky církev nebo též kostel – „shromáždění svolané Pánem“
empora – nadzemní přístupná galerie, otevřená do
hlavního prostoru chrámové lodi (obvykle po jejím
obvodu), například jako místo pro varhany a sbor zpěváků
encyklika – papežský okružní list (významný
dokument, dopis, spis, prohlášení či obecněji ji lze chápat i
jako literární dílo) adresovaný biskupům, kněžím i laikům,
obvykle obsahuje zamyšlení a poučení papeže o církevních
zásadách a závažných otázkách víry, často také reflektuje aktuální témata; mezi encykliky
papeže Františka patří Laudato si (Tobě buď chvála) s podtitulem O péči o společný
domov nebo Fratelli tutti (Všichni jsme si bratry) s podtitulem O bratrství a sociálním
přátelství
eucharistie – „díkůvzdání“, jedna ze základních součástí liturgie, připomínka
poslední večeře Ježíše s apoštoly, proměna chleba a vína v Tělo a Krev Krista; slaví se
svatým přijímáním během mše
evangeliář – kniha obsahující texty evangelií
evangelium – „radostná zvěst“; radostná zpráva o vykoupení Ježíšem Kristem; text
pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista
exercicie – duchovní cvičení k prohloubení vnitřního života (např. v podobě
intenzivního víkendového pobytu na významném poutním místě pod vedením kněze);
jejich účelem je dojít prostřednictvím ztišení, meditace a modliteb k prohloubení
duchovního života jedince
exhortace – dokument vydávaný papežem, významnější (závažnější) než pastýřský
list, ale méně významný než encyklika; obvykle obsahuje především povzbuzení určité
skupiny lidí a na rozdíl od encykliky se nezabývá základními otázkami víry; může jít také
o dokument shrnující a hodnotící závěry proběhlé synody; například exhortace papeže
Františka Amoris laetitia (Radost z lásky) se věnuje tématu rodiny a jejímu poslání,
exhortace Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) se zase zabývá povoláním ke svatosti
v dnešním moderním světě
exkomunikace – vyloučení z církevního společenství, jehož důsledkem je nemožnost
přijímat či udělovat svátosti; nejtěžší forma trestu v církvi za činy jako je podstoupení
interrupce či její provedení, přímé vyzrazení zpovědního tajemství, znesvěcení Eucharistie
či fyzický útok na papeže
Farní zpravodaj - Žamberk
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exorcista – osoba pověřená biskupem ke službě osvobození od zla, spočívající
v zažehnávání zlého ducha vzýváním Božího jména; v Česku je známým exorcistou
P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm.
Exsultet – jásavý velikonoční chvalozpěv, který zpívá kněz či jáhen o vigilii
Zmrtvýchvstání po obřadu ohně a velikonoční svíce (paškálu), tedy bezprostředně po
vstupu do kostela; chvalozpěv začíná slovy: „Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!...“, dál
se v textu opakují slova: „To je ta noc...“
Přiřazovačka k předchozímu tématu (písmeno D): (nápovědu hledejte v liturgickém
slovníčku v předchozím čísle zpravodaje /září 2021/ na straně 20)
dalmatika

desatero Božích přikázání

diecéze

církevní kalendář s liturgickými údaji a předpisy

děkanství

závazná definice pravdy víry, která má absolutní platnost

dominica

katedrála; hlavní chrám diecéze a kostel biskupa s katedrou

dogma

neděle; „den Páně“

Dekalog

jáhen

dóm

titul, který označuje duchovního

direktář

územní jednotka menší než diecéze a větší než farnost

diakon

územní oblast, kterou spravuje biskup

don

svrchní liturgické roucho jáhna v liturgických barvách ve tvaru „T“
z internetu čerpal Lukáš Sourada

BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem T.
1. Muž, který je nazván jako první „mistr všech
řemeslníků obrábějících měď a železo“.
2. Název místa nedaleko Říma, kam Pavlovi přišli naproti
jeho přátelé.
3. Ježíšův učedník, nazývaný též Dvojče (Didymos).
4. Pavlův mladý pomocník, jehož matka se jmenovala
Eunika.
5. Římský císař, za jehož vlády byl ukřižován Ježíš.
6. Název jednoho z kamenů, který měl velekněz
v náprsníku.
13
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7. Místo, kde byl Pavel ve vidění vyzván, aby se vydal da Makedonie.
8. Žena z Joppe proslulá dobrými skutky.
9. Jméno muže, kterému Lukáš věnoval své evangelium a knihu Skutků.
10. Kterému pohanskému městu ve Fénicii, bude v den soudu lehčeji než izraelské
Betsaidě?
11. Jak se jmenoval otec slepého Bartimaiose?
12. Co nesli Izraelci na ramenou, když utíkali z Egypta?
Ondřej Jäger

TROCHA VÁNOČNÍHO HUMORU
Pepíček u stromečku se ptá rodičů: „Ty všechny
dárky mi přinesl Ježíšek?“
„Pochopitelně, kdo jiný...“, říkají svorně rodiče.
Pepíček se ale naštve a povídá: „To znamená, že vy
jste se na mě zase vykašlali, stejně jako vloni.“
Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek. Po
dvou hodinách se ptá jedna druhé: „Tak co, máš něco?“
„Ne nemám,“ odpoví druhá. „A co ty?“
„Já Taky ne.“
„Tak víš co, vezmeme nějaký bez ozdob.“
„Mami, já bych chtěl k Vánocům psa!“ prosí Michálek maminku. „Nic si nevymýšlej,
budeš mít kapra, jako my všichni.“
To už je pátý rok za sebou, co k nám zase na Vánoce přijedou manželčini rodiče.
Myslím, že letos už je asi budeme muset pustit dovnitř.
„Tati, a odkud je vlastně Ježíšek?”
„Chlapče, když se tak podívám na většinu dárků, řekl bych, že je z Číny.”
Jak se správně říká starému sněhulákovi? Louže.
„Mami, mami, hoří vánoční stromeček!“
„Neříká se, že hoří, říká se, že svítí, Petříku.“ „Mami, záclony už taky svítí!“
z internetu čerpal Lukáš Sourada
Farní zpravodaj - Žamberk
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KŘÍŽOVKA
… (latinské přísloví)

Pavel Holubář
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ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 29. 10. 2021
Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Ondřej
Jäger,
Aneta
Holubářová,
Marie
Hanzelková, Bohumila Lipenská, Tomáš
Ježdík, Marek Faltus, Jaroslav Vychytil
(online).
Omluveni: Marie Souradová, Michaela
Foglová, Jitka Macháčková
Otec Wiesław vyjádřil poděkování za veškerou činnost ve farnostech, Pán Bůh zaplať.
V listopadu proběhla Slavnost Všech svatých. V těch dnech proběhly na farních
hřbitovech modlitby za zemřelé. Na příští rok budou dopředu naplánovány zádušní mše,
v každém listopadovém týdnu jedna, při které budete moci nechat vzpomenout na své
blízké.
Proběhlo potáborové setkání vedoucích a aktivní mládeže, kteří připravují další farní
letní tábor, tentokrát v obci Štěnkov u Třebechovic pod Orebem.
Proběhlo potáborové setkání účastníků letního vodáckého tábora.
17. listopadu se uskutečnila poutní mše svatá v kostele sv. Kateřiny v Písečné. Po ní
navazovalo farní setkání na faře s občerstvením. Pán Bůh zaplať všem, kdo se na přípravě
této akce podíleli.
Ve středu, jednou za 14 dní, probíhají na faře v Žamberku od 19:00 hod. biblické
katecheze, zatím s minimální účastí. Je zván každý, kdo má o toto téma zájem.
20. listopadu proběhlo v Hradci Králové diecézní setkání mládeže. Naše farnost byla
zastoupena 7 účastníky.
V adventní době jsou každý čtvrtek od 6:00 hod. v kostele sv. Václava roráty. Jedná
se o specifickou podobu ranní mariánské mše s prastarými adventními zpěvy, které nemají
v evropské kultuře obdobu.
18.12. mezi 9:00 a 11:30 bude možnost svátosti smíření v kostele sv. Václava.
Po třech letech se do kostela sv. Václava vrací na Štědrý den o půlnoci slavnostní mše
svatá.
Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 8.–9.1. příštího roku. Jestliže to proticovidová
opatření umožní, proběhne 8.1. v 8:30 v kostele sv. Václava žehnání koledníků.
Varhaník Radek Janko projevil zájem vést menší pěvecký sbor. Všichni, kteří mají
zájem se tímto způsobem podílet na liturgii, ať se sejdou v neděli 2.12. po mši sv. Václava
v zadní části kostela sv. Václava. Proběhne informativní schůzka.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Sbírka na Magdalenku vynesla 10 195,- Kč. Peníze byly poukázány na účet. Všem
dárcům velké DÍKY.
Z kostela ve Slatině nad Zdobnicí byly odcizeny okapy.
V nadcházejícím roce dojde na kostele v Písečné k výměně oken a opravě dveří.
Na kostel v Žamberku se vrátí restaurované dveře. Nebudou však v té barvě, jak je
známe, ale v původní, kterou restaurátoři odhalili.
Další setkání pastorační rady se uskuteční 10.1.2022
Zapsal: Ondřej jäger
Schválil: P. Wiesław Kalemba
OKÉNKO PASTORAČNÍ RADY
Milí bratři a sestry,
nejprve mi dovolte za nás všechny poděkovat za Vaše hlasy při volbě členů
pastorační rady. Vážíme si toho a bereme to jako úkol, budeme se snažit, aby náš církevní
život byl pestřejší, společnější, jasnější a nebojácný.
Pestrý - v tom, aby mše, na které chodíme, nebyly stejné - nejen změna květiny,
barva roucha, ale i samotné mše – např. dětská mše, mše s kadidlem ...
Společný - abychom jeden o druhém věděli, pomáhali si a všímali si lidí kolem nás –
k tomu jsou farní dny, biblické hodiny, modlitby otců a matek, výšlapy, aj.
Jasnější - v tom, za kým směřujeme a podle toho jsme jednali a nechali se vést.
Nebojácný- aby se žádný z nás nebál a udělal ten krok dopředu – šel na setkání,
pomohl s úklidem kostela nebo fary, šel číst čtení, ministroval, nesl dary, atd.
Zároveň se obracím s prosbou: pokud Vás něco napadá, co by bylo dobré změnit,
nebo nějaká připomínka na něco – přijďte za námi a řekněte nám o tom... pokusíme se
s tím něco udělat.
Děkuji za přečtení a pevně věřím i v ten krok dopředu, který se nebudeme bát udělat!
Aneta Holubářová

RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Blíží se doba vánoční a s ní pečení vánočního cukroví.
Hurá na to.
MAKOVÉ ROHLÍČKY
Suroviny: 300 g hladká mouka
100 g mletého máku
50 g cukru moučka
17
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200 g másla ( Hera)
2 žloutky
1 lžička citronové kůry
Postup: Vše smícháme a vypracujeme nelepivé těsto, dáme na jednu hodinu
odpočinout do lednice a pak na pečící papír vytváříme rohlíčky – já je dělám ručně. Dáme
do předehřáté trouby na 170 °C asi 10 minut péct a po vyndání nejlépe ještě teplé obalíme
v moučkovém cukru, do kterého přidáme jeden vanilkový cukr.

RAFAELO KULIČKY ZE SALKA – nepečené cukroví
Suroviny: 1 salko
200 g kokosu nastrouhaného
1 balíček mandlí
strouhaný kokos na obalení
Postup: Ve velké míse smícháme kokos a salko (nevařené), propracujeme, přikryjeme
folií a dáme do lednice do druhého dne odpočnout. Mandle vroucí vodou spaříme,
oloupeme a tvoříme kuličky do které dáme mandli a obalíme v kokosu.

A že nevíte, co udělat s bílky, které dost často zůstanou? Zde je recept.
KOSTKY Z BÍLKŮ
Suroviny: 6 bílků, 1 hrníček moučkového cukru, ½ hrníčku hladké mouky, špetka soli
a ½ hrníčku mletých ořechů
Krém: 1 hrníček mléka, 4 lžíce moučkového cukru, 4 lžíce solamylu, 1 vejce, ¾
kostky másla – z mléka, solamylu a cukru uvaříme hustou kaši. Do vychladlé kaše
zašleháme změklé máslo.
Poleva: 1 čokoláda na vaření, 1 lžíce ztuženého tuku, 1 lžíce rumu
Postup: Bílky vyšleháme se špetkou soli do tuhého sněhu, postupně do něj zašleháme
cukr a lehce vmícháme mouku a mleté ořechy. Těsto rozprostřeme na dva plechy
vyložené pečícím papírem a pomaštěné a pečeme na 150 °C cca 15 minut. Neotvíráme
troubu, aby těsto nespadlo. Upečené placky překrojíme na polovinu, namažeme krémem,
navrstvíme na sebe a necháme v lednici ztuhnout. Pak je nakrájíme na kostky a namáčíme
v čokoládové polevě – jen krátké boky.
Dobrou chuť!
Aneta Holubářová
Farní zpravodaj - Žamberk
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
František Novotný
Až nad betlémem hvězda vzplane,
až poklekne i anděl páně,
jen co se má stát se vždy stane,
svět vejde se do dětské dlaně.
Až pastýři dojdou kam chtěli jít,
ať naděje vzkvetou v suchopáru,
ať v srdci je láska a v duši klid,
ty nejvzácnější ze všech darů.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
1. Túbal – kain
2. Tři hospody
3. Tomáš
4. Timotej
5. Tiberius
6. Tumím
7. Troada
8. Tabita
9. Theofil
10. Týru
11. Timaius
12. Těsto

1 Moj 4,22
Sk 28,15
Jan 11,16
Sk 16,1 nn; 2 Tim 1,5
Luk 3,1.2
2 Moj 28,30
Sk 16,8 - 10
Sk 9,36
Sk 1,1
Mat 11, 21.22
Mar 10,46
2 Moj 12,34
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VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB
24. 12. 2021 Štědrý den:
Pátek

25. 12. 2021 Slavnost Narození Páně:
Sobota

15,00 hod.
17,00 hod.
21,00 hod.
24,00 hod.
9,30 hod.

Líšnice
Písečná
Slatina nad Zdobnicí
Žamberk – půlnoční mše sv.
Žamberk

26. 12. 2021 sv. Štěpán:
Neděle
a Svátek Svaté rodiny:

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

Líšnice – poutní mše sv.
Žamberk
Písečná

27. 12. 2021 sv. Jan Evangelista:
Pondělí

18,00 hod.

Žamberk
(mše sv. + žehnání vína)

28. 12. 2021 sv. Betlémské děti:
Úterý

18,00 hod.

Žamberk

29. 12. 2021 sv. Tomáš Becket:
Středa

18,00 hod.

Slatina nad Zdobnicí

30. 12. 2021 sv. Evžen:
Čtvrtek

7,30 hod.
16,45 hod.

Žamberk
Žamberk – penzion

31. 12. 2021 sv. Silvestr:
Pátek

16,00 hod.

Žamberk

1. 1. 2022

Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok:

Sobota

9,30 hod.

Žamberk

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 2022. 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

20

