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březen 
 

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE? 

Váţení čtenáři, 

tentokrát začínáme povzdechem. Je doba 

postní a my katolíci jsme si zvykli ji spojovat 

s dobou odříkání. Nechci v ţádném případě říct, 

ţe by na tom odepřít si poţitky bylo něco 

špatného, ale neměli bychom přitom ztratit ze 

zřetele smysl doby postní. Doba postní je 

především dobou přípravy na setkání se 

zmrtvýchvstalým Kristem. A radost mrtvých-

vstání pak je nejlépe proţita ve společenství 

(sdílení) s dalšími křesťany. Věřím, ţe se snaţíte 

na zmrtvýchvstání připravit co nejlépe, a proto 

Vás chci vyzvat: „Zkuste přemýšlet spíše neţ nad 

sebezáporem raději nad dobrým skutkem, nad tím 

kde můţete přiloţit ruku ke společnému dílu.“ 

Musím říct, ţe mi srdce plesá, kdyţ vidím na 

starších fotkách, kolik lidí se sešlo při práci 

(a nejen při ní) a naopak mě bolí, kdyţ vidím, jak 

opakované ţádosti o pomoc při úklidu, při čtení 

při bohosluţbách, při práci na tomto farním zpravodaji, … vyslyší v podstatě pouze stále 

jen titíţ lidé. 

Hezké počtení Vám přeje RR 

PODĚKOVÁNÍ 

Jan Skácel

Poděkujme jak děti za jablko 

za vše co bývalo a znovu kdysi bude 

za to ţe věrná po dni přicházela noc 

za zarputilé ráno 

Poděkujme jak děti za jablko 

za to ţe příští dávno je uţ za námi 

ţe nás měl čas 

jak rybář rybu v síti 

Poděkujme jak děti za jablko 

a bez výčitek bez pokorné pýchy 

za radost, která pomohla nám přebolet 

za odebraný dar 

Poděkujme jak děti za jablko 

 

 



Farní zpravodaj - Žamberk 2 

FARÁŘ VÁS NEKOUSNE 

Lidé mají často velice přemrštěné představy o kněţích. Jako by to byli „nadlidi“. 

Schovávám jedno velice pěkné kázání mého přítele kněze. „Kněţství bývá často 

napěchováno nejrozmanitějšími přemrštěnými ideály a očekáváními. Především se 

předpokládá, ţe kněz bude vţdy usměvavý a ochotný, dnem i nocí k dispozici pro 

ţadatele oprávněné i dotěrné. Nemá právo být nevyspalý a mít špatnou náladu. Známe 

smýšlení typu: já jsem jen obyčejný hříšník, ale on - kněz nemá právo hřešit! 

Další přemrštěné poţadavky se týkají profesionální přípravy a praktické zdatnosti 

kněze. Představte si odborníka na homiletiku, katechetiku, rétoriku, biblistiku, liturgiku, 

religionistiku, filozofii, pedagogiku, etiku, pastorální medicínu, dogmatiku a právo, který 

ovládá latinu, řečtinu, hebrejštinu a tři světové jazyky, rozumí znamením dnešní doby ve 

světle evangelia, chápe problémy dnešního člověka i našich rodin, osloví všechny věkové 

kategorie věřících i nevěřících, soucítí zejména s nemocnými a trpícími, má uhlazené 

společenské vystupování, k ţenám je natolik otevřený, aby nebyl povaţován za jejich 

nepřítele, ale i natolik zdrţenlivý, aby nevzbuzoval ani náznak pohoršení. Věnuje se 

účetnictví, stavebnictví, jednání s úřady i kostelničení, má smysl nejen pro potřeby své 

farnosti, ale i celé diecéze a celé církve, působí misijně a s apoštolskou horlivostí, sleduje 

také kulturu, veřejný ţivot, politiku, snad i sport, zachází s počítačem, e-mailem, 

internetem, má přečtená klasická díla světové i naší literatury, umí pěkné zpívat a hrát na 

nějaký hudební nástroj, čte také všechny církevní dokumenty a teologickou literaturu. Ale 

především je člověkem hluboce zakořeněným v Kristu a muţem ustavičné modlitby. 

Není těţké pochopit, ţe, takové spojení Mirka Dušína, Alberta Einsteina 

a sv. Františka z Assisi nikde nenajdeme. Všechny tyto vlastnosti a schopnosti nemůţe 

adept kněţství získat ani v průběhu své přípravy, ani v momentu svého svěcení. Jestliţe 

třeba neumí oslovit děti, nelze čekat, ţe mu bude vztah k dětem automaticky dán tím, ţe 

mu biskup při svěceni poloţí ruce na hlavu. Kněţským svěcením zprostředkuje biskup 

svěcenci dar Ducha svatého a nikoli pestrou paletu znalostí, schopnosti, šikovnosti 

a dovedností.“ 

Kněz by měl být muţem dialogu, člověkem setkání. Často s tím sám bojuje, ale 

většinou je otevřený pro „lidské duše“. Nebojte se proto kněze vyhledat, pokud snad 

budete chtít pomoci se zmatkem, který ve vás je. Kněz není psycholog ani psychiatr. Není 

lékař, ale usiluje o to, být dobrým člověkem. A kdyţ vám nebude schopen pomoci, bude 

se za vás modlit. Mnohdy to stačí a mnohdy to je to nejlepší, co potřebujete, i kdyţ 

v Boha nevěříte. Vţdyť kdo ví ...  

Úryvek z knihy Petra Šabaky: „Pane Boţe, co mám (v kostele) dělat?“ 

MISIJNÍ KLUBKO ŽAMBERK 

4. adventní neděli proběhl na faře v Ţamberku misijní jarmark. Dobrovolné příspěvky 

z kasičky byly pouţity na projekty pro děti v bídě skrze Papeţské misijní dílo dětí. Ráda 

bych poděkovala dětem, které pomáhaly v prosinci s výrobou vánočních drobností a dárků 

a také našetřily na Jeden dárek navíc. Celková částka, kterou jsme na pomoc dětem 
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poslali, byla 1750 Kč. Velké poděkování patří i všem, kdo si výrobky dětí za dobrovolný 

příspěvek zakoupili. 
 Poslední neděli před postním obdobím jsme na faře uspořádali masopustní 

odpoledne pro děti. Na zahradě jsme se zdokonalili v hodu šipkami na terč a v pétanque. 

Dozvěděli jsme se novinky ze světa misií a na závěr jsme se pomodlili desátek růţence. 

Uţ se všichni těšíme na jaro a tak jsme naplánovali velikonoční 

vyrábění a jarmark a to vše v březnu v postním období. S dětmi také 

připravujeme kříţovou cestu s misijním zaměřením. V květnu nás 

čeká diecézní setkání dětí s otcem biskupem, na které všechny děti 

srdečně zvu. Uskuteční se v sobotu 17. května od 9 hod v Hradci 

Králové a připomeneme si 350 let od zaloţení naší diecéze. 

V květnu či červnu chceme také navštívit mariánské poutní místo 

v okolí. Těšíme se na společné setkávání a pomoc těm nejchudším. 

Za misijní klubko Marie Souradová 

CO SE U NÁS DĚJE…. 

Na závěr masopustního období 4. března se na faře v Písečné sešlo pár lidiček na 

tzv. „ostatky“. Oproti jiným sešlostem, které jsou většinou pracovní, byl program více 

poznávací. Hanka Ryšavá nám promítla fotografie z České národní pouti do Svaté země, 

které se s dcerou Eliškou zúčastnila v listopadu minulého roku. Při vyprávění, kávě, 

dobrých koblihách a bramborových plackách odpoledne rychle přešlo ve večer. Co jsme 

nestihli prohlédnout, necháváme na jindy. A tak můţeme nyní trochu lépe pochopit slova 

evangelia a představit si, kde pobýval Jeţíš Kristus. 

 Zítra začíná postní doba - příprava na Velikonoce. Zveme vás na poboţnosti kříţové 

cesty, které se opět konají před nedělní mší svatou. Těšíme se na vás u Sv. Kateřiny 

v Písečné. 

Marie Halbrštátová 

ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ 

Co jsme proţili s dětmi z Misijního klubka uplynulé měsíce?  

Narození Páně jsme společně 

oslavili v kostele sv. Rodiny v Líšnici 

při „půlnoční“ mši svaté, kde děti 

zahrály scénku o putování Marie 

a Josefa do Betléma, připravily obětní 

průvod, Jeden dárek navíc pro děti 

v Africe a hudební doprovod ke mši 

svaté, po které rozdávaly pohledy 

s misijní tematikou.  

Vánoční dobu jsme s dětmi 

zakončili při bohosluţbě pro rodiny 

s dětmi 12. ledna v kostele sv. Havla 

v Rychnově nad Kněţnou. Opět tu 
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byl hraný vánoční příběh, ve kterém nechyběla Svatá rodina, pastýři, andělé, muzikanti 

ani mudrci. Ţivé Jezulátko těšilo nejen ty nejmenší, ale i starší návštěvníky kostela. 

Všichni se s chutí přidávali ke zpěvu písní, plných radosti a díků za 

Boţí dary. Zněly spirituály i autorské písně, při kterých děti zahrály 

na tradiční africké nástroje, nechyběl komentovaný obětní průvod 

s prosbou za všechny děti na celém světě a na konci mše svaté pro 

kaţdého dárek vyrobený malými misionáři. Domů se tak všichni 

vraceli s opravdovou radostí a vědomím, ţe sdílená radost se násobí! 

V neděli 2. března se v Orlovně na Orlici konal jiţ 3. Misijní 

karneval, který jsme uspořádali s Misijním klubkem z Letohradu. 

Měli jsme radost, ţe kromě dětí z naší farnosti a Letohradu, přijeli 

také misionáři z Dolní Dobrouče, Dlouhoňovic, Kunvaldu, 

Čelákovic a okolí. O celé akci je fotoreportáţ a video na tomto 

odkazu: http://www.missio.cz/aktuality/misijni-karneval-na-

orlici/#!prettyPhoto. Výtěţkem z karnevalu, který činil 2.400,- Kč, 

podpoříme prostřednictvím PMD chudé děti v misiích. 

 
Na Velikonoce se připravujeme na setkáních katechezemi o postní době, chystáme 

kříţové cesty a vzpomínku na všechny zabité misionáře. Jako kaţdoročně vydává 

Agentura Fides na počátku roku seznam pastoračních pracovníků, kteří byli v roce 

předchozím násilně připraveni o ţivot. A stalo se dobrou tradicí si jejich jména spolu 

s dostupnými informacemi o jejich ţivotech připomínat 24. března v Den modlitby 

a postu za zabité misionáře. 

Děti hodně baví malovat obrázky pro děti v Keni a pro papeţe Františka. Ty mu 

odveze národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr v květnu v rámci kaţdoročního Generálního 

http://www.missio.cz/aktuality/misijni-karneval-na-orlici/#!prettyPhoto
http://www.missio.cz/aktuality/misijni-karneval-na-orlici/#!prettyPhoto
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shromáţdění Papeţských misijních děl v Římě. Do kreslení přáníček pro děti v Keni, kam 

míří letošní misijní výprava, se pustily i děti z Misijního krouţku v Písečné a ze 

ZŠ Slatina nad Zdobnicí.  

O sv. Otci Fran-

tiškovi si často 

povídáme, vţdyť je 

to on, kdo nad 

papeţskými misiemi 

bdí a často vybízí, 

abychom si všímali 

těch nejchudších 

a nejpotřebnějších.  

A co nás čeká 

v nejbliţší době? 

Budou to kříţové 

cesty dětí, misijní 

tvoření na Veliko-

noce pro děti 

i maminky, malování 

vajíček a zdobení 

perníčků, Horské 

klubání a po velikonočních svátcích Misijní štrúdlování u nás ve farnosti i v okolí. Také 

se těšíme na hezké jarní dny, kdy přichystáme výlety po okolí a hry v přírodě. 
Děkuji všem, kteří 

práci Misijního klubka ve 

Slatině nad Zdobnicí 

podporují a provázejí 

svou modlitbou. Děkuji 

panu kostelníkovi 

L. Jedlinskému za ručně 

vyrobené svíčky, které 

můţeme zdobit a nabízet 

na jarmarcích za dary na 

misie. Všem rodičům 

děkuji za jejich ochotu 

a čas, který věnují misijní 

výchově dětí a malým 

misionářům radost 

z práce pro druhé. 

Na závěr slova 

papeţe Františka, která vystihují práci misionářů: „Tím, ţe milujeme chudé a slouţíme 

jim, milujeme Krista." 

Přeji vám všem poţehnané dny! 

Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí 

Diecézní ředitelka PMD, Bronislava Halbrštátová, www.missio.cz 
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VÝLET NA HEDEČ 

V březnu za krásného slunečného počasí jsme navštívili klášter v Králíkách na 

Hedeči. Moc nás potěšilo, ţe toto krásné místo zase oţilo. Konají se tu pravidelné mše 

svaté (v neděli v 10:00, v sobotu v 16:00) a přijíţdějí a přicházejí sem poutníci a lidé 

z okolí. Jaký je to rozdíl oproti letům minulým, kdy jsme v neděli přišli ke klášteru 

a nikde ani človíček, ani zmínka o bohosluţbách či nějaké otvírací době. 
Za pěkného počasí jsou tu úţasné výhledy na Králický Sněţník 

a okolí a moţnosti procházek přírodou. Můţete vystoupat pěšky 

z Králík starou alejí s kapličkami nebo se podívat na nedalekou 

rozhlednu. Je zde také otevřen Památník obětem internace a Poutní 

dům s restaurací, kde se můţete občerstvit. 

A tak jsme zavzpomínali, jak jsme sem za našeho dětství 

jezdívali s rodiči kaţdý rok na pouť k Panně Marii, na obětavé 

sestřičky, které se o kostel a okolí staraly i na to mnoţství lidí, co se 

zde kaţdoročně sešlo. 

Kladivovi 

VEMLAD ŽAMBERK 21. 1. 2014 

Večer mladých začal v kostele Sv. Václava v Ţamberku. Téma VeMladu bylo 

povolání. Pan farář měl pěkné kázání na toto téma. Po mši jsme přešli na faru, kde bylo 

malé občerstvení. Sešlo se nás kolem dvaceti, vzájemně jsme se trochu seznámili. Oldřich 

Kučera nám povídal o tom, jak se on dostal ke  kněţství. Bylo to velice zajímavé.  

Jakub Kladivo 

VEMLAD V LETOHRADĚ 

V pátek 21. 2. 2014 jsme se já a Kuba vydali do Letohradu, kde se konal Večer 

Mladých. Tento rok je rokem povolání a tak se setkání neslo v tomto duchu - tentokrát to 

bylo zaměřené na manţelství.  

Zahájili jsme to mší svatou v kostele sv. Václava, kterou slouţil páter Vacek. Při mši 

jsme si mohli zazpívat za doprovodu piána, houslí a kytary a celá mše probíhala 

v postranní kapli, ve které bylo i topení, takţe to bylo moc fajn.   

Poté jsme se pomocí seznamovací hry přesunuli do Centra pod Střechou. Tam uţ na 

nás čekala výtečná večeře. Podávalo se hned několik chodů - čokoládové, ovocné, 

tvarohové či perníkové buchty, rohlíky a hlavně palačinky.   

Po večeři následoval hlavní program, který měli na starosti manţelé Majvaldovi. 

Dozvěděli jsme se, co obnáší manţelství, co si slibují dva lidé, kteří do manţelství 

vstupují, jaké by se měly dodrţovat křesťanské zásady před manţelstvím a spoustu 

dalších zajímavých věcí spojených s ţivotem dvou lidí spojených vzájemným slibem 

lásky. A na konci nám pak sdělili jejich osobní zkušenosti, záţitky a vtipné historky 

z jejich společného ţivota.   

Celé setkání jsme zakončili modlitbou a poté se plni záţitků a nových zkušeností 

rozjeli do svých domovů.  

Markéta Kladivová 
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ROZHOVOR S  PANEM VÁCLAVEM DUDKEM 

Mnozí farníci si dodnes pana Václava Dudka spojují s etapou rozsáhlých vnějších 

oprav našeho chrámu sv. Václava v Žamberku v osmdesátých a devadesátých létech 

minulého století. Byl to právě on, kdo tehdejší opravy organizoval a řídil. Jednalo se 

tenkrát o rozsáhlé a důležité opravy, které na delší dobu celou stavbu kostela zabezpečily. 

Navíc, byly prováděny v tehdejších složitých podmínkách. Pan Dudek vypráví …… 
Kaţdý, kdo vlastní, nebo má na starosti 

nějakou nemovitost ví, ţe práce na opravách 

kolem takové stavby nikdy nepřestává. Stejně 

tak to je s objektem kostela. Pokud správce 

kostela a farníci chtějí, aby byl chrám 

důstojným prostorem pro jejich setkávání, 

bohosluţby i jako architektonický objekt, je 

nutné stavbu po celou dobu její existence 

neustále opravovat. Ne nadarmo se říká, kdyţ 

je někde hodně práce, ţe je tam práce jako na 

kostele. Stejně tak tomu bylo a doposud je na 

našem, poměrně velikém Boţím stánku.  

Předcházející větší oprava byla provedena 

na náklady barona Parishe kolem roku 1929. 

Tehdy byla opravena střecha, na fasádě byly 

vyspraveny zvětralé a opadávající části a na-

vrch byla nanesena tzv. měkká stříkaná omítka 

(prováděla se pomocí koštěte). Ta však byla po 

30-ti letech jiţ značně zvětralá a její části 

opadávaly. Dřevěné okenice byly zvětralé, 

kavky v nich měly otvory, hnízdily na půdě a tu poškozovaly. Rovněţ střecha byla 

neustálým problémem. Krytinu z osinkocementových šablon bylo třeba téměř kaţdoročně 

opravovat, protoţe poškozenými místy zatékalo a následně podléhalo hnilobě bednění 

i některé trámy krovu. (Pozn. – stopy tohoto zatékání jsou na některých místech klenby 

uvnitř kostela dodnes patrné). Často bývalo vidět pana děkana Šimka, jak chodí 

nadřímsovým ţlabem po střeše a opravuje, natírá a kontroluje stav střešního pláště. 

Zvláště části střechy pod věţemi byly často poškozovány padajícím sněhem a ledem. 

Musely být opravovány opakovaně.  

Na přelomu 60. a 70. let byly pozinkovaným plechem (měděný byl tehdy 

nedostupný) oplechovány věţe. Původně byly pokryté břidlicovými šupinami, ale 

hřebíky, kterými byly přibity, přerezavěly a tabulky břidlice padaly, čímţ nejen vznikly 

díry ve střeše, kudy zatékalo, ale bylo to i nebezpečné. Oplechované věţe však bylo třeba 

za kaţdých 5-8 let natírat, a to bylo náročné fyzicky i finančně. 

Většinu prací kolem kostela a ostatních církevních památek organizovali 

a vykonávali lidé z Lidové strany ve spolupráci s panem děkanem Šimkem. Průběţně se 

uskutečňovaly drobné opravy, přemisťování soch v okolí, úpravy prostranství apod. Při 

větších opravách, organizovaných P. Šimkem a zadaných firmám, členové Lidové strany 

prováděli alespoň pomocné práce. 
--------------- 
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Generální oprava vnějšího pláště, střechy a věží kostela se začala připravovat 

v letech 1984-85. Pane Dudku, byl jste vedoucím stavby většiny těchto rozsáhlých oprav. 

Kdo vás oslovil, abyste vzal tuto odpovědnost na sebe? 

Přímým organizátorem byl původně pan Antonín Strnad, jednatel ČSL. Po jeho smrti 

přešla tato činnost na mne. Trochu to souviselo i s mým tehdejším zaměstnáním. Větší 

akce byly vţdy organizovány ve spolupráci s panem děkanem Šimkem. (Poznámka 

redakce – pan Antonín Strnad byl bratrem 

pana Zdeňka Strnada, pozdějším iniciátorem 

pořízení nových zvonů pro náš chrám 

sv. Václava) 

Příprava akce – to nebylo jen sezvání 

nadšených brigádníků ke stavbě vysokého 

lešení. Pamatujete se na začátky? 

Projekt na opravu fasády kostela, včetně 

projektu na stavbu lešení u věţí (také i na 

opravy kostnice, kaple sv. Rozálie aj.) jiţ dříve 

vypracoval pan Václav Kulhavý. Peníze na 

opravy postupně zajišťovali správci farnosti 

p. Šimek, p. Krink a p. Kolář. Poskytl je ONV 

v Ústí nad Orlicí i MěNV v Ţamberku, 

pocházely také z darů věřících a dalších zdrojů. 

Nezbytná byla součinnost památkářů, získání 

stavebního povolení, včetně podmínek 

provádění prací, výběru materiálů, pouţitých 

technologií atd. 

Nejprve byla zřízena vápenka a do ní 

vyhašeno vápno. Pak byl zajišťován potřebný 

materiál (prkna, měděný plech, krytina, fasádní 

barva, písek, cement). Byly zakoupeny 2 sady 

lešení (další zapůjčeno), vrátek, míchačka 

a jiná pracovní zařízení i nářadí (motyčky na otloukání omítky, latě a mnoho jiných 

potřebných věcí). Tenkrát nebyl takový výběr a nabídka stavebních materiálů, ani znalost 

technologií jako dnes. Těţko se sháněly fasádní barvy (my jsme pouţívali Pamakryl), 

stejně nedostatková byla kvalitní střešní krytina, malta se samozřejmě míchala aţ na 

místě, atd. Zajišťování materiálu i dodavatelských prací a sluţeb bylo obtíţné, ale kdyţ 

jsem řekl, ţe je to na kostel, dveře se většinou otevíraly. 

A co památkáři, ti často mívají rozhodující slovo? 

S těmi nebyla součinnost jednoduchá. Zásadně odmítli pevnější a trvanlivou, 

tzv. břízolitovou omítku. Trvali na fasádě čistě vápenné, dokonce bez přídavku cementu, 

který jsme nakonec prosadili. Sloţitá byla také volba střešní krytiny. Tehdy přicházel 

v úvahu hliníkový plech. Oni však souhlasili jen s plechem tmavě eloxovaným a ten tehdy 

nebyl k sehnání. Navrhli tedy novinku, tzv. bonský šindel. Volba padla na tuto krytinu 

a nalezla se i cesta, jak ji dovézt z Německa. Druţstvo Včela tam vyváţelo český med 
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a zpět se kamion nakládal 

tímto bonským šindelem. 

Kostel sv. Václava je vůbec 

první stavbou v Ţamberku, 

na které se tato kvalitní 

trvanlivá krytina pouţila.  

Mohl byste stručně 

popsat samotný průběh 

oprav?  

Vlastní práce na fasádě 

byly započaty v červnu 

1987 rovnáním prken, 

rovnáním a značením lešení 

a pokládkou panelů. Tento 

rok bylo postaveno lešení 

k první věţi a částečně 

otlučena omítka, na stěnách 

kompletně, na římsách 

pouze na poškozených místech. Ukázalo se, ţe při předchozí opravě byla omítka otlučena 

jen částečně. V některých místech byla totiţ pod šedou vrstvou nalezena stará omítka se 

zbytky jiné barvy. Otlučením omítky bylo odkryto zdivo kamenné, místy doplněné 

i cihlami. Zajímavým a překvapujícím nálezem byly i jiné otvory, neţ ve zdech 

současných. Dokonce byly odkryty i otvory s ohořelými trámy – pozůstatek po poţáru. 

Otlučená omítka byla nakládána do kontejnerů TS a odváţena. 

Oprava kostela trvala několik roků, jaký byl další postup?  

V roce 1988 byla ke kostelu zavedena vodovodní přípojka protlakem potrubí pod 

silnicí. Do té doby bylo třeba vodu nosit z fary, nebo např. pro hašení vápna dováţet 

v cisternách. Rovněţ byla zřízena nová elektropřípojka včetně nového rozvaděče. 

V červnu bylo zahájeno omítání postřikem vnitřní strany věţe, pokračovalo se omítáním, 

filcováním a natíráním – nejprve horní části věţe, potom i části spodní.  

V dalších létech práce pokračovaly. Opravila se omítka celé první věţe, její 

oplechování a římsa se pokryla ţivičným šindelem. Byly osazeny nové okenice ve zvonici 

i nová kulatá okna. Následovala omítka presbytáře a pak i fasáda věţe druhé. V oknech se 

vyměnila skla a špalety dostaly nový nátěr. Pro všechny tyto práce se muselo vţdycky 

postavit a zase zbourat vysoké trubkové lešení. Současně s opravami fasády byla 

opravována i střecha. Vyměnily se hnilobou narušené části trámů a bednění, vţdy 

s následným pokrytím jiţ zmíněným ţivičným šindelem.  

Chodilo se na brigády každý den?  

Pracovalo se převáţně ve středu od 15 a v sobotu od 8 hodin. Práce byly prováděny 

převáţně brigádnicky zdarma, nebo za minimální odměnu, kromě specielních odborností 

(klempířské práce, elektroinstalace, dodavatelské činnosti, některé práce zednické 

a tesařské).  
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Byl dostatek lidí? Jak se brigádníci sháněli? 

Brigády byly ohlášeny v neděli v kostele, ale kromě těch několika stálých 

zodpovědných brigádníků bylo nutné v případě potřeby - při větších akcích - lidi osobně 

oslovit. To byl nejúčinnější způsob. Takové „jádro“ tvořilo několik lidí, kteří přišli, kdyţ 

bylo potřeba. Např. za roky 1987 a 1988 odpracovali pánové Svoboda 115 hodin, Král 81, 

Jos. Mazura 219, Jedlička 176, Pirkl 68, Franta Kolářský 208, Ant. Čada 306, paní 

Junková 134, Dostálová 140 hodin. To jsou jen ti, kteří mi uvízli v paměti, ale bylo jich 

jistě více. Kromě toho, pro někoho to byla i prestiţ ukázat se na brigádě u kostela, pro 

mnohé další, obzvlášť přespolní, to bylo skutečnou solidární pomocí. Přiloţit ruku k dílu 

přicházeli lidé všech profesí, věku, stavu, odborníci stavebních profesí i naprostí amatéři, 

ţeny, důchodci. Převáţná část brigádníků byla ze Ţamberka, ale přicházely skupiny 

(většinou ČSL) i jednotlivci z Letohradu, Nekoře, Verměřovic, Líšnice, Helvíkovic, 

České Rybné, 

Rybné nad 

Zdobnicí, Pekla, 

Kunvaldu, Luka-

vice, Kameničné, 

Dlouhoňovic, 

Hejnic, Hnátnice, 

Orliček. Docho-

vaný seznam 

brigádníků evi-

duje jejich jména. 

Protoţe byla 

práce různorodá, 

kdo přišel a chtěl 

pracovat, dostalo 

se na kaţdého. 

Byli mnozí, kteří 

přišli s tím, ţe na lešení půjdou nejvýš do prvního patra a to ještě ze začátku po čtyřech. 

Za dvě hodiny práce se pohybovali po pátém patře jako staří mazáci. Známé byly čtyři 

důchodkyně ve věku přes 60 let, paní Junková, Kumpoštová, Dostálová a Pospíšilová, 

které pracovaly na lešení, jako by tam byly celý ţivot. A kdo nezvládal fyzickou námahu, 

tak se třeba staral o svačinu, nebo v sobotu o oběd. Zde se ţeny většinou střídaly a jejich 

podíl na celkové atmosféře a ochotě se dalších brigád zúčastnit, byl významný. I kdyţ 

byly suroviny na stravu většinou hrazené, často bylo podáváno jídlo zcela v reţii dárce. 

Podle existujícího seznamu od roku 1987 do roku 1991 přišlo 251 brigádníků, kteří 

odpracovali 13 090 hodin, z toho např. paní Junková 882, paní Dostálová 422 hodin, 

mezi muži V. Dudek 1630 hodin.  

Tolik lidí, tolik dnů jejich práce, neměl jste strach o jejich bezpečnost? 

Protoţe všechno bylo prováděno většinou „amatérsky“, byť za pomoci řemeslníků, 

bylo nebezpečí nějakého úrazu vysoké. V mezích moţnosti bylo dbáno na bezpečnost 

brigádníků, ale jistě jsme byli pod ochranou andělů stráţných. Došlo k několika drobným 

úrazům (drobná poranění rukou, škrábance, stříknutí malty do oka apod.). Nebezpečná 
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byla zejména manipulace a doprava materiálu výtahem do výšky i 30m. Stalo se, ţe spadl 

kbelík s maltou z výšky nějakých 15m - malta pak byla aţ na výkladě protější budovy. 

Nikomu se nic nestalo. Nejvíc strachu jsem zaţil při dopravě těţkých okenic věţe. Při 

zvedání vrátkem se uvolnil úvazek a celá těţká okenice drţela za okraj asi za 10 cm. 

Všechno dopadlo dobře. Nehodu trochu jiného rázu měla jedna brigádnice, která při 

otloukání omítky ztratila snubní prstýnek. Jiná byla skutečnost, kdy nám shořela bouda, 

ve které jsme měli některý materiál, nářadí a hlavně část trubkového lešení, které bylo 

znehodnoceno. Ohni padl za oběť i jeden z dvojice starých buků červených. Příčinu 

poţáru já neznám, zřejmě jej způsobily hrající si a kouřící děti.  

Kdy byla oprava chrámu 

sv. Václava dokončena? 

V roce 1991 odešel z farnosti 

P. Jindřich Krink a 15. září po 

něm nastoupil nový správce 

farnosti P. Daniel Kolář. Změnily 

se také podmínky podnikání. 

Z důvodu rychlejšího dokončení 

probíhajících oprav další práce 

zakázkově převzala firma Říha 

(1992). Otloukání staré omítky, 

opravu a pokrytí střechy, úklid 

a podobná činnost však byla 

nadále prováděna brigádnicky. 

Koncem 90. let byl také díky 

významné státní podpoře nahrazen 

pozinkovaný plech na obou věţích 

plechem měděným.    

V roce 1992 byla generální 

oprava vnějšího pláště kostela 

a jeho střechy dokončena. 

V neděli dne 6. prosince 1992 zde 

slouţil mši svatou biskup Karel 

Očenášek, a to zároveň jako 

benefici za dokončení opravy 

našeho chrámu.  

Údržba a opravy pokračují až do současnosti. Opravovat a udržovat objekty patřící 

farnosti bude potřeba i nadále a kdo chce a může pomoci, bude vždy vítán.  
--------------- 

Pane Dudku, děkuji vám za rozhovor. Především vám však jménem farníků i občanů 

města Žamberka děkuji za vaši práci, odvahu i odpovědnost, kterou jste tenkrát věnoval 

úspěšnému provedení náročných oprav kostela sv. Václava. Rád jsem s vámi tou dobou 

procházel a vaše vyprávění zaznamenal.   

Jaroslav Schröffel. 
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KRÁTKÉ ZPRÁVY Z FARNOSTI 

 Soubor VIKARIÁT na webových stránkách naši farnosti byl kromě času bohosluţeb 

aktualizován. Většina farností má jiţ vlastní webové stránky, na kterých čas mše svaté 

v jednotlivých místech zveřejňuje vţdy pro následující týden. Jejich pravidelný plán 

není v rámci diecéze k dispozici. Případným zájemcům doporučujeme čas bohosluţby 

určitý den přímo vyhledat na adrese příslušné farnosti. 

Seznam adres, kněţí a telefonních čísel: 

 BYSTŘEC: P. Ireneus Szocinski 465 642 647, 739 409 356, 

http://www.farnostbystrec.cz 

 DOLNÍ ČERMNÁ: P. Josef Roušar 465 393 149, 737 747 204, 

http://www.dolnocermenska.farnost.cz 

 JABLONNÉ NAD ORLICÍ: P. Pavel Pokorný 734 435 279 

http://www.svaty.bartolomej.cz 

 LETOHRAD: P. Václav Vacek 465 620 357, 731 402 236, 

http://www.letohrad.farnost.cz 

 NEKOŘ: P. Pavol Sandánus 733 161 606, http://www.farnostnekor.cz 

 KUNVALD V ČECHÁCH: P. Miroslav Piotr Fas 465 619 147, 731 598 782, 

KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ: http://www.farnostklasterec.cz 

 KRÁLÍKY: P. Pavel Plíšek 465 631 183, 721 545 017 

 KRÁLÍKY – HORA MATKY BOŢÍ: P. Karel Moravec 465 631 183, 

603 198 318, http://www.klasterkraliky.cz 

 ŢAMBERK: P. Oldřich Kučera 465 614 529, 731 402 249, 

http://www.farnostzamberk.cz 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY KONANÉ DNE 10. 1. 2014 V ŽAMBERKU 

Přítomni: o. Oldřich, A. Dostálková, M. Halbrštátová, O. Jäger, M. Jägerová, T. Jeţdík, 

M. Faltus. P. Zářecký, J. Kladivo, V. Matyáš 
Nepřítomni: zástupce Líšnice a Slatiny nad Zdobnicí 

Proběhlo první setkání nově 

zvolené pastorační rady, která bude 

ještě doplněna a změněna o některé 

členy jmenované otcem Oldřichem. Na 

příští pastorační radě proběhne volba 

místopředsedy a sekretáře. 

O. Oldřich poděkoval předchozí 

pastorační radě za to, co udělala pro 

farnost, a vyjádřil naději, ţe 

i v následujícím období bude stejně 

dobře probíhat další spolupráce 

v obměněném sloţení.  

Zároveň se vyjádřil pochvalně o tom, ţe v našich farnostech funguje „servis“ tak, ţe 

kněz má k obřadům všechno připravené, protoţe není moţné, aby se tato povinnost 

přenášela na kněze. Věřící očekávají, ţe všechno proběhne bez problémů, ale málokdo si 

http://www.farnostbystrec.cz/
http://www.dolnocermenska.farnost.cz/
http://www.svaty.bartolomej.cz/
http://www.letohrad.farnost.cz/
http://www.farnostnekor.cz/
http://www.farnostklasterec.cz/
http://www.klasterkraliky.cz/
http://www.farnostzamberk.cz/
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uvědomuje, kolik lidí a mravenčí práce je za tím skryto, aby svatby, pohřby, pravidelné 

bohosluţby atd. mohly proběhnout. Poděkoval všem, kteří k bezproblémovému chodu 

farnosti jakkoli přispívají, těch činností je mnoho a kaţdý ví, čím je farnosti platný. 

Během posledních měsíců p. Marie Mikysková ukončila ze zdravotních důvodů svoji 

sluţbu kostelnice a předala klíče od kostela. O. Oldřich p. Mikyskové poděkoval za 

dlouholetou obětavou sluţbu a vyjádřil naději, ţe svoje zkušenosti ještě bude moci, podle 

svých zdravotních moţností, ve farnosti uplatnit. K poděkování se přidávají i členové 

Pastorační rady a přejí dobré zdraví do dalších let. 

V současné době se této sluţby ujalo několik farníků, taková praxe je běţná i v jiných 

farnostech. 

O prázdninách v loňském roce proběhl úspěšně další dětský farní tábor, poděkování 

všem, kdo ho připravili a o děti se starali. Probíhal na faře ve Slatině nad Zdobnicí, pro 

letošní rok se plánuje změna prostředí. 

V září se uskutečnil 2. farní den, rovněţ patří poděkování všem, kteří se o jeho 

přípravu zaslouţili a hlavně všem, kteří přišli a „pobyli“ ve farním společenství při 

příjemné hudbě Honzy Dostála a mohli obdivovat triky pozvaného kouzelníka. Pro ty, 

kteří přípravě věnovali svůj čas a úsilí, byl nepříjemným překvapením menší zájem ze 

strany farníků oproti roku minulému. 

Na faře probíhá pravidelná výuka náboţenství, učí p. Stanislava Brůnová, zúčastňuje 

se 22 dětí z naší farnosti. 

Žamberk – v presbytáři kostela sv. Václava je nové vitráţové okno, které bylo pořízeno 

ze sponzorského příspěvku dárce ve výši 100 000,00 Kč. Vzhledem i k jiným prioritám 

bude další výměna oken pokračovat pouze v případě, ţe na ně budou finanční prostředky. 

Je zaplacena fasáda kostela, zaţádáno o dotace na restaurování dalšího bloku lavic 

a maleb kostela, vypracovává se projekt na úspornější vnitřní osvětlení kostela, v částech 

kostela halogenové, za tím účelem budou probíhat sbírky. 

Budou rovněţ probíhat sbírky na pořízení nových zpěvníků do kostela, zámecké kaple 

a do kostela v Líšnici. 

V dlouhodobém projektu je plánováno i s vytápěním části lavic. 

Z bezpečnostních důvodů upraven průchod kolem farních dveří na bezbariérový. 

Vybudování větší společenské místnosti v půdním prostoru nad papírnictvím je schváleno 

památkáři. Závisí na finančních prostředcích. 

Mnoţí se stíţnosti na špatné seřízení mikrofonů v kostele, není slyšet, zjednání nápravy. 

O. Oldřich upozornil na nutnost s mikrofony po nastavení nijak nemanipulovat. 

Písečná – poţadavek na opravu věţe a fasády kostela, v minulém roce proběhla oprava 

části střechy, na opravu přispěla obec, ministerstvo kultury a farnost. 

Líšnice – zrestaurování skříně varhan a další oprava – v jednání cena, pořízení nových 

kancionálů. 

Královéhradecké biskupství zaţádalo o vydání majetku v rámci církevních restitucí pro 

všechny naše farnosti – pozemky ve všech katastrech farností. 

Další pastorační rada v březnu. 

Oldřich Kučera Marie Jägerová 

předseda PRF sekretářka PRF 
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY KONANÉ DNE 14. 3. 2014 V ŽAMBERKU 

Přítomni: o. Oldřich, P. Brůna, O. Jäger, M. Jägerová, T. Jeţdík, M. Faltus. P. Zářecký, 

J. Kladivo, V. Matyáš 

Omluveni: D. Klíţ 

Nepřítomni: zástupce Slatiny nad Zdobnicí 

Otec Oldřich poděkoval za aktivní zapojování farníků ve všech kostelích, 

kostelníkům, ministrantům, lektorům a akolytům, varhaníkům, chrámovému sboru a jejich 

vedoucím, za vyhotovování nástěnek, úklidy a úpravy kostelů i prostorů kolem nich, za 

vydávání Farního zpravodaje, za výuku náboţenství, za práce a úklidy na faře, za 

zapojování do různých pravidelných aktivit ve farnosti a všechny ostatní práce, které se 

nedají v jednoduchém výčtu postihnout. 

Po zahájení proběhla volba místopředsedy pastorační rady a sekretáře. 

Místopředsedou byl v tajné volbě zvolen Tomáš Jeţdík a sekretářkou Marie Jägerová. 

Velikonoce – pořad bohosluţeb a termíny svátosti smíření budou zveřejněny ve 

Farním zpravodaji, zjišťována moţnost duchovní obnovy.    

V sobotu 5. 4. pojedou děti z náboţenství na pouť k Praţskému Jezulátku. Tato 

moţnost je nabídnuta všem. Cestuje se vlakem, bliţší informace na webu farnosti nebo ve 

Farním zpravodaji. 

Noc kostelů proběhne 23. 5., program se dolaďuje, tentokrát bude zpřístupněna 

i opravená zámecká kaple. 

Počítá se s dalším farním táborem, předběţný termín od 13. 7. – 20. 7., na faře 

v Bartošovicích, hl. vedoucí Jitka Moskvová. 

Na konec září se připravuje farní den. 

Žamberk – vybudování bezbariérového průchodu kolem vchodu do fary – obdrţíme 

příspěvek. 

Na faře dojde ke stavebním úpravám s cílem rozšíření obchodu Prométheus, kterému je 

prostor pronajímán. S tím souvisí i zvětšení kotelny a výměna tepelného kotle za 

výkonnější. 

V kostele budou pokračovat restaurátorské práce na výmalbě, začne se na stěně 

u sakristie, financováno příspěvkem z ministerstva kultury. Na příspěvku rovněţ závisí 

restaurování dalšího bloku lavic /pod kazatelnou/.  

Líšnice – je třeba vyměnit jiţ znehodnocené koberce v kostele, počítá se s dokončením 

opravy varhan. 

Písečná – na plánované opravy letos nebudou poskytnuty příspěvky. 

Slatina nad Zdobnicí – letos bude dokončena oprava oltáře a počítá se ještě s menšími 

opravami uvnitř kostela.  Slavnostní ţehnání opraveného oltáře by mělo proběhnout na 

podzim za účasti p. biskupa Jana Vokála. 

Na faře se letos ţádné práce neplánují. 

Helvíkovice  - v současné době p. Miloslav Král postupně opravuje obrazy kříţové cesty 

ve hřbitovní kapli a proběhly i úpravy kolem kaple – pokácení stromů provedl. p. Vojtěch 

Kroul. 
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Dotaz na otce Oldřicha:  Jaké podmínky má sobotní mše sv. s nedělní platností? 

Ten, kdo se nemůţe z váţných důvodů (pracovních, zdravotních, péče o děti, 

nemocného, cestování bez moţnosti návštěvy kostela atd.) zúčastnit nedělní mše sv., 

můţe vyuţít sobotní mše sv. s nedělní platností, pokud ve farnosti taková moţnost je. 

Neznamená to ale, ţe se dá sobotní mše sv. lehkomyslně zaměnit za mši sv. nedělní 

z nepodstatných důvodů, mělo by to platit pouze pro výjimečné důvody. Povinnost slavit 

neděli (i beze mše sv.) i tak zůstává.  

S platností nedělní mše sv. souvisí i podmínka, ţe se věřící zúčastní celé mše sv., 

pozdní příchod, který není zaviněn váţným důvodem, je mj. i překáţkou k přijetí 

eucharistie.  

V nejednoznačných případech se věřící rozhoduje podle svého nejlepšího svědomí, 

příp. se obrátí s dotazem na kněze. 

Oldřich Kučera Marie Jägerová 

předseda PRF sekretářka PRF 

Poděkování 

Farníci z Líšnice děkují p. Oldřichu Kučerovi za organizaci a starost při opravě 

varhan v kostele v Líšnici. Téţ děkujeme všem dárcům za finanční podporu. 

S vděčností za líšnické farníky 

Antonín Bříza 

Společenství, kde nepláčou děti, by mělo plakat samo nad sebou. 

V roce 2013 bylo v Ţamberské farnosti 23 křtů, 3 sňatky a 34 pohřbů, ve Slatině nad 

Zdobnicí bylo 5 křtů a 4 pohřby. 

POUŤ K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU 

5. dubna 2014 pojedou děti z náboţenství na pouť k Praţskému Jezulátku. Chtěli 

bychom tuto moţnost nabídnout i vám všem. 

Z finančních důvodů bychom cestovali společně vlakem v 7.13 hodin z Letohradu. 

V Letohradu na nádraží se sejdeme o 20 minut dříve kvůli nákupu společné skupinové 

jízdenky (měla by být výhodnější). 

V 11.00 hodin bude u Praţského Jezulátka, v chrámu Panny Marie Vítězné, mše sv. 

za děti a celou farnost. Poté bychom navštívili klášter františkánů u Panny Marie Sněţné, 

kde budeme mít poboţnost kříţové cesty. 

Návrat do Letohradu bude v 18.56 hodin. V případě zájmu kontaktujte Stáňu 

Brůnovou (tel.: 608 38 28 22). 
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ZPRÁVY Z OKOLNÍCH FARNOSTÍ  A ORGANIZACÍ 

Na adresu našeho FARNÍHO ZPRAVODAJE jsou zasílány programy různých akcí 

okolních farností a humanitárních organizací. Těší nás, že Zpravodaj nezůstal ani mimo 

naši farnost bez povšimnutí. 

Žádosti o zveřejnění však přibývají a jsou nad současnou možnost rozsahu našeho 

občasníku. Uveřejníme proto jen stručnou zprávu nebo upozornění s termínem konání 

akce a adresou, kde mohou naši čtenáři získat podrobnější informace. Na všechny 

žadatele o uveřejnění příspěvku se proto obracíme, aby takovou adresu uváděli (webové 

stránky, kontaktní jméno, telefon, zdroj, ze kterého je materiál přetiskován a podobně). 

Doufáme, že i tímto způsobem důležité informace našim čtenářům zprostředkujeme. 

 Tříkrálová sbírka 2014 skončila. Největší 

dobrovolnická akce v ČR se opět setkala 

s přijetím a kladnou odezvou. V orlicko-

ústeckém regionu se vykoledovalo celkem 

2.143.718,- Kč do 470 pokladniček. 65% 

tohoto výtěţku bude v našem regionu přímo 

pouţito. Záměry pouţití těchto prostředků 

jsou uvedeny na adrese www.uo.charita.cz 

nebo na telefonu 734 769 713 (Iva Marková). 

 Muzikálové představení PÍSEŇ PÍSNÍ 

v kostele v Knapovci se koná na Květnou 

neděli dne 13. dubna od 15:00 hodin. 

Účinkuje litomyšlský soubor, známý 

z projektu „Ţivé pašije“. Kontakt 

tel. 465 523 564. 

 Benefiční koncert OBRÁCENÍ & SEDM 

SLOV pro hospic Setkání se koná v kostele 

sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči v neděli 13. dubna v 16:30 hodin. Účinkuje Sedláčkovo 

kvarteto a Alfréd Strejček. Vice na tel. 603 531 356. 

 Charita ČR uvolnila 100.000 Kč a zároveň vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem 

nepokojů na Ukrajině. Finanční dary lze posílat na účet 55660022/0800, variabilní 

symbol 104, nebo pomocí DMS UKRAJINA na č. 87 777. Více na stránkách 

www.charita.cz a www.svet.charita.cz. 

http://www.uo.charita.cz/
http://www.charita.cz/
http://www.charita.cz/
http://www.charita.cz/
http://www.svet.charita.cz/
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 

ŽAMBERK PÍSEČNÁ LÍŠNICE

Příjmy v Kč Příjmy v Kč Příjmy v Kč Příjmy v Kč
Kostelní sbírky 236 082 182 011 36 470 17 601

Sbírky k odeslání (farnost Žamberk+Slatina) 59 795 59 795 0 0

Dary 334 921 297 321 4 600 33 000

Přísp. z fondu solidarity biskupství 40 000 40 000 0 0

Pronájem 184 538 144 538 30 000 10 000

Úroky 173 173 0 0

Prodej 0 0 0 0

Ostatní 206 161 172 471 28 100 5 590

Dotace 929 000 759 000 120 000 50 000

Celkem 1 990 670 1 655 309 219 170 116 191

Výdaje v Kč Výdaje v Kč Výdaje v Kč Výdaje v Kč
Bohoslužebné (farnost Žamberk+Slatina) 21 935 20 796 0 1 139

Spotřeba materiálu 283 359 270 292 9 493 3 574

Energie 125 483 95 849 26 345 3 289

Opravy a údržba 1 238 549 960 405 147 644 130 500

Ostatní služby 86 279 86 279 0 0

Fond solidarity biskupství 39 059 31 087 5 746 2 226

Odeslané sbírky (farnost Žamberk+Slatina) 59 795 59 795 0 0

Ostatní 19 738 16 638 0 3 100

Celkem 1 874 197 1 541 141 189 228 143 828

Rozdíl (PŘÍJMY - VÝDAJE) 116 473 114 168 29 942 -27 637

Stav přijatých půjček k 31.12.2013 130 000 110 000

Ostatní neuhrazené závazky k 31.12.2013 11 638 0

FARNOST ŽAMBERK 
Z TOHO FARNOST 

SLATINA
Příjmy v Kč

16 095

2 964

129 900

40 000

0

102

0

6 951

130 000

326 012 

Výdaje v Kč
0

85 379

22 153

19 827 

190 408

894

1 542

2 964

2 845

306 185 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2014 

Žamberk Písečná

Slatina nad 

Zdobnicí Líšnice

Čtvrtek 17.4. Zelený čtvrtek 19:00 16:15 17:45

Pátek 18.4. Velký pátek 18:30 15:00 16:30

Sobota 19.4. Bílá sobota 20:00 17:30

Nedělě 20.4. Boží hod velikonoční 9:15 11:15 7:30

Pondělí 21.4. Pondělí velikonoční 8:30 7:30
 

Vzkříšení Kristovo přináší Naději do všech temnot, ať tato radost Vás stále provází. 

Vyprošuje P. Oldřich Kučera 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: 

Středa  9. 4. 2014  Slatina nad Zdobnicí 17.15-17.45 hod. + po mši svaté 

Čtvrtek 10. 4. 2014  Ţamberk po ranní mši svaté 

   Po mši svaté v Penzionu 

Pátek 11. 4. 2014  Písečná  16.00-16.45 hod. 

  Ţamberk po večerní mši svaté 

Sobota 12. 4. 2014 Líšnice po večerní mši svaté 

Středa 16. 4. 2014 Ţamberk 17-19.00 hod. 
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KALENDÁŘ AKCÍ: 

Název Dny konání Začátek Nejbližší termín

Náboženství středa - každý týden 13:00 / 13:30 2.4., 9.4.

Katechismus pro dospělé pondělí - 1x za 2 týdny po večerní mši svaté 31.3.

Název Termín

Pouť k Jezulátku sobota 5.4. od 6:55

Sbírka šatstva sobota 5.4. v 8-11:30

Diecéz. setk. mládeže sobota 12.4. Hradec Králové

Diecéz. setk. dětí sobota 17.5. od 9 hod Hradec Králové

Svatodušní vaječina neděle 8.6.

Noc kostelů pátek 23.5. chrám sv. Václava v Žamberku

Místo

Pravidelné akce

Plánované akce

bude upřesněno

kaple P. M. Bolestné

Letohrad - Praha - Letohrad

 

Děkujeme všem, kdo napsali své příspěvky do tohoto čísla Farního zpravodaje. Těší 

nás, ţe máte zájem o zkvalitnění našeho občasníku. Další písemné příspěvky můţete 

osobně předat někomu z redakční rady nebo posílat e-mailem na níţe uvedenou adresu. 

Další číslo vyjde v červnu. 

Technické náklady na výtisk Farního zpravodaje činí 5 Kč. Dobrovolné příspěvky na 

jejich úhradu můţete vhazovat do kasiček k tomu určených přímo v kostele. 
 

Členové redakční rady Farního zpravodaje jsou: Marek Faltus, Ondřej Jäger, 

P. Oldřich Kučera, Roman Moskva, Jaroslav Schröffel a Marie Souradová. Technické 

zpracování: Ondřej Jäger a Roman Moskva. Zpravodaj byl vydán díky dobrovolným 

příspěvkům aktivních farníků. Svoje připomínky a příspěvky můţete zasílat na email: 

zpravodaj@farnostzamberk.cz; www.farnostzamberk.cz  

Fotogalerie: http://farnostzamberk.rajce.idnes.cz/ 

../../../../Downloads/zpravodaj@farnostzamberk.cz
http://farnostzamberk.rajce.idnes.cz/

