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Farní zpravodaj 

 

2014 / 3-4                    Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk 

prosinec 

ROK 2014 – JAKÝ BYL  …. 
Jiţ je zase advent a vychází nové číslo našeho Zpravodaje. Málem nám zahynul, 

tradiční přispěvovatelé se neozvali a nové jsme nezískali. A v obvyklém termínu zůstaly 

stolky v kostele prázdné. Zapomněli jsme, ţe samo se nic neudělá a spolehli se, ţe 

všechno jde nějak samozřejmě samo od sebe. A nebo, ţe by ve farnosti nebylo ani o čem 

psát, o čem mluvit, něco pomáhat organizovat, mnohým poděkovat, o krásné chvíle se 

s ostatními podělit?  
Ţijeme ve zvláštní době, kaţdý nějak sám 

a osamocen se také cítí. Mnozí farníci si představují, 

ţe by farnost, bez ohledu na její velikost, měla 

být „jednou rodinou“. Nebude to asi reálná 

představa (nejen pro Ţamberk). Dobrou funkční 

farnost budou spíše tvořit skupiny lidí obdobného 

zájmu, věku, zaměření, vzájemné znalosti a nakonec 

i vlastní společné práci ve farnosti. Aniţ si to 

uvědomujeme, v čele kaţdé takové skupiny 

vţdycky stojí schopný obětavý člověk, dobrý 

organizátor. Dále jsou to jednotlivci, kteří svoji 

profesi soustavněji a obětavě věnují určité činnosti nebo konkrétním úkolům. 

Rozhlédněme se – nekonalo se u nás jiţ několik úspěšných „Nocí kostelů“, farních 

dnů, dětských letních táborů? Funguje farní knihovna, děti pracují v misijním klubku, 

kaţdý rok se někde objeví a zase zmizí vysoké lešení a ani při intenzívních 

restaurátorských pracích se v lavicích od prachu neumaţeme. Okolí chrámu je čisté a bez 

jediného odpadku, tráva posekaná, na záhonech kvetou květiny… Kolik práce bylo 

vykonáno na faře i na jejím dvoře – fungují tam i malé prodejny, jejichţ existence 

prospívá ekonomické situaci farnosti. Farnost má fungující webové stránky, na kterých se 

záhy po konání většiny akcí objeví jejich fotodokumentace. Divte se – existuje seznam 

většiny událostí a akcí několika posledních roků (viz příspěvek paní Marty Marešové). 

Naše kaple a kapličky mají své „patrony“, jimţ jejich osud a stav není lhostejný. A to 

zdaleka není kompletní výčet všech oblastí, kterým se naši farníci obětavě a zdarma 

věnují. Kaţdý sám si můţe jejich konkrétní jména dosadit a pomoci jim, kdyţ zavolají 

anebo lépe, třeba i drobnější pomoc podle svých moţností sám nabídnout. 

A pak je tu i otázka našeho sebevědomí. Jsme přece skupinou občanů, kteří se starají 

o dobrý stav nejvýznamnější památky města Ţamberka. V našem čele stojí všeobecně 

uznávaný kněz P. Oldřich Kučera. Nebuďme příliš skromní, kaţdý je svým okolím 

hodnocen i tak, jak on sám sebe hodnotí! A pište do našeho Farního zpravodaje. 

Redakční rada 
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VZPOMÍNKA NA ADVENTNÍ ČAS PŘEVORA BENEDIKTINSKÉHO BŘEVNOVSKÉHO 

KLÁŠTERA PROKOPA SIOSTRZONKA 

Nechci vypadat jako staromilec, ale to, ţe se v 18. a 19. století chodilo pěšky v tichém 

ránu na roráty, tak to byl, myslím, krásný start dne celé rodiny, kdy proţili čas spolu. 

V dětech tím bylo vzbuzováno jisté očekávání. Rád vzpomínám i na své dětství v Českém 

Těšíně, kde jsme se jako ministranti ráno předháněli, kdo bude v kostele jako první, 

protoţe jeho byla pak čokoláda v adventním kalendáři v sakristii. Jistě, ta čokoláda byla 

velkým důvodem, ale skrze ni jsme se do kostela opravdu těšili i na ostatní dění. Advent 

v podání našich předků je také spojen s tím, ţe se setkávali třeba u draní peří, pečení 

cukroví. Byl to čas klidu, kdy lidé byli pospolu a vyprávěli si příběhy. Tenkrát to byla 

přirozená součást ţivota. My, kdyţ nemůţeme dnes vyjet s autem kvůli závějím, ledovce, 

tak se jen rozčilujeme. Advent má být také časem, který věnujeme pouze sami sobě. Kdyţ 

mi bylo kolem deseti let, rodiče odcházeli brzy do práce a já zůstal po ránu, před 

odchodem do školy sám doma. Moc rád jsem si v tyto chvíle pouštěl třeba Rybovku 

a koledy. Uţ tehdy jsem vnímal, jak mě takový začátek dne nese po jeho zbytek. A toto 

nám lidem dnes chybí – umět se ztišit. Pravda je, ţe by se v nás mohlo ozvat něco, co 

bychom třeba neradi řešili. Ale nesmíme před tím utíkat. 

z časopisu STROM vybrala Marta Motlová 

Z ČEHO ŽIJE PLAMEN 

Plamen svíce je ţivý. Ale z čeho ţije? Z toho, co svíci tvoří, z  jejího vosku, který se 

spotřebovává. Je symbolem Krista, který se pro nás spotřeboval do poslední kapky krve. 

A vyzývá nás, abychom jednali podobně. Máme totiţ dvojí moţnost: Čas svého ţivota 

a svoji ţivotní energii můţeme spotřebovat, proţít plodný ţivot zde a dosáhnout plnosti 

ţivota v Bohu. Nebo můţeme svou ţivotní sílu rozplýtvat v nicotných příjemnostech 

a zbytečnostech a ţivot navţdycky promarnit. 

 Mons. Jiří Mikulášek - Ke tvé chvále zpívám 

ROK 2014 VE FARNOSTI – VÝTAH Z PŘEHLEDU UDÁLOSTÍ, JAK JE ZAZNAMENÁVÁ 

M. MAREŠOVÁ 

Výsledky TKS 2014 v Ţamberku a Dlouhoňovicích: Letošní Tříkrálová sbírka 

vynesla 53.337,- Kč + 4.269,- Kč = 57.606,- Kč. Výtěţek benefiční koncertu v neděli 

12. ledna činil 4.269,- Kč. 

Všem koledníčkům, náhradníkům, vedoucím a také všem štědrým dárcům patří 

upřímné Pán Bůh zaplať! Poděkování také patří koordinátorce Tříkrálové sbírky – paní 

Zdislavě Králové. Sbírka v dalších farnostech: Písečná 21.320,- Kč, Líšnice 21.203,- Kč, 

Slatina n.Zdobn. 22.800,- Kč. Celkem TKS 2014 pro Charitu v ČR činila: 82 783 184 Kč. 

V neděli 19.1.14 po mši sv. se představili členové PR a obdrţeli dekrety. Jsou to: 

Marek Faltus, Ondřej Jäger, Marie Jägerová, Josef Kladivo, dále byli jmenováni Tomáš 

Jeţdík, Vratislav Matyáš a Pavel Zářecký. Za Písečnou je to Daniel Klíţ, Pavel Brůna za 

Líšnici a Pavel Holubář za Slatinu n. Zdob. 

V pátek 14. 2. se začaly pouţívat nové červené kancionály, zakoupené pro kostel. 
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V neděli 30. března se před kostelem v Ţamberku konal misijní jarmark, při kterém 

děti nabízely své výrobky. Odeslané peníze šly na pomoc nejchudším skrze Papeţské 

misijní dílo dětí. 

V dubnu byla provedena úprava vstupu do budovy farního úřadu v Ţamberku 

a instalace jeho osvětlení. 

5. dubna se konala pouť farností Ţamberk a Klášterec nad Orlicí k Praţskému 

Jezulátku. Jelo se společně vlakem a účastníci navštívili také klášter františkánů u Panny 

Marie Sněţné, kde proběhla i poboţnost kříţové cesty. Organizaci měla na starost naše 

katechetka Stáňa Brůnová. 
V sobotu 17. května se v Hradci Králové konalo setkání dětí s otcem biskupem. Z naší 

farnosti se ho zúčastilo také několik poutníků a jeli společně s výpravou z Nekoře a Dolní 

Čermné. Děti měly záţitek při mši svaté v katedrále, kdy jim otec biskup Josef Kajnek 

kaţdému zvlášť poţehnal. 

V pátek 23.5.14 od 18 hodin 

začínal program Noc kostelů v chrámu 

sv.Václava, na mši svaté zazněla 

Truvérská mše Petra Ebena v podání 

Pěveckého sboru Gymnázia Ţamberk 

pod vedením Ivy Mimrové. Také byla 

k prohlídce otevřena kaple P. M. Bo-

lestné. V sedm hodin zazněly zvony. 

To jiţ byla na věţi první skupina 

návštěvníků. Jejich dojem vyjádřila 

paní –„jsem hluchá, ale stálo to zato“. 

Byla téţ přístupná půda nad klenbami 

hlavní lodi kostela. Na kůru předvedl 

varhaník P. Buryška zájemcům 

varhany. U bočního vchodu v kostele 

na stolku byla k nahlédnutí farní kronika, ke které kronikářka M. Motlová zájemcům 

sdělovala různé podrobnosti i zajímavosti, které v této kronice jsou. Po půl osmé se 

většina přítomných návštěvníků přesunula k zámecké kapli, kde v 19.45 hod. z kůru 

zazněly tóny trubek. Po krátkém úvodu P. O. Kučery následovala hudební produkce ZUŠ 

Ţamberk – J. Doudová, V. Kotyza a G. Hrubá. Posluchačů bylo dost, více jak na sobotní 

mši svaté. Venku se zatáhlo a začala bouřka, ale v kapli bylo při hezkých tónech příjemně. 

Dalším programem bylo seznámení s historií této kaple, kterého se ujala ředitelka muzea 

L. Raliková. I zde varhaník pan Buryška zahrál na varhany, které jsou v kapli. 

V pátek 30.5. z kostela odvezli na opravu lavice z přední levé části kostela pod 

kazatelnou. 

Od úterý 3.6. se v kostele stavělo lešení v levé části presbytáře pro další kolo 

restaurátorských prací. Mělo celkem 7 pater. 

V neděli 8.6. na slavnost Seslání Ducha Svatého od 15:30 hod. se v Líšnici 

u Brůnových  uskutečnila farní svatodušní vaječina, na které se sešlo kolem 30 lidí. 

Během měsíce července a srpna byly prováděny další práce: vybílení sakristie 

v zámecké kapli, které provedl J. Kladivo. Také započala oprava soklu kolem celého 

kostela sv. Václava. 
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V sobotu 12.7. byla od 16:30 hod. slouţena mše svatá u kaple Ecce Homo Pod Suticí, 

a to při příleţitosti 300. výročí existence této kapličky. Poutníků se sešlo hodně, po mši 

následovalo pohoštění koláčky a cukrovím a také přednáška Jaroslava Schröffela o této 

památce a celém jejím okolí. Slavnosti předcházela oprava zvoničky a porušené omítky 

vnější strany zdí. 

Od neděle 13.7. po obědě začal dětem týdenní farní tábor na faře v Bartošovicích 

v Orl. horách. Přihlášeno bylo celkem 37 dětí. 

V pátek 19. a v sobotu 20. září probíhala duchovní obnova v Klášterci nad Orlicí 

spojená s moţností uctít vzácnou relikvii – srdce sv. faráře Arského. Mnoho farníků 

vyuţilo této příleţitosti ke ztišení a k přijetí svátostí. 

 V pondělí 22.9. se od 18:30 hod. konal v kostele koncert Lenky Filipové a její dcery 

Lenny. Chrám byl posluchači zaplněn. Před koncertem zahrál na varhany p. Buryška 

s p. Dostálem a paní Patočkovou. 

V neděli 28.9. se za krásného slunečného počasí na farní zahradě konal jiţ 3. Farní 

den. Hudbu obstaral p.Toman z Kunvaldu. Přišel i kouzelník a dětem udělal radost pan 

Brůna z Líšnice s oslíkem. Starostlivé ţeny napekly spoustu dobrot, také teplá strava na 

poledne nechyběla, a to gulášek s knedlíkem nebo bramborový salát a sekaná. Rovněţ pití 

bylo dost – alko i nealko, zkrátka, kdo zůstal doma, zaváhal! Vše bylo zakončeno 

v 18 hodin v kostele varhanním koncertem. 

Ve čtvrtek 16.10. proběhla kolaudace restaurátorských prací v kostele – levé části 

presbytáře. 

V sobotu 18.10. ve 21 hod. byl v kapli P. Marie Bolestné Misijní most modlitby. 

Sešlo se nás 12, hudební vloţky mezi jednotlivými desátky radostného růţence přednesli 
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Lukáš a Tomáš Souradovi a Véna Rendl. Závěrečné slovo nad kříţem z rozţatých kalíšků 

měl T. Jeţdík. 

Ve čtvrtek 30.10. v 18 hod. v divadle proběhla slavnost „Cena města Ţamberka“, kde 

bylo oceněno několik občanů města. Tuto cenu také dostala pí. Zdislava Králová za 

zásluţnou činnost v sociální sféře i jako asistentka Tříkrálové sbírky. 

V pondělí 17.11. od 8 hod. brigádníci v ţambereckém kostele sundali a uklidili lešení. 

Restaurování další části chrámu tím bylo dokončeno. Následně pak byl na původní místo 

vrácen nově restaurovaný blok lavic. Sbírky na úhradu nákladů však budou ještě 

pokračovat. 

Večer 17.11. se pak od 19 hod. na faře konala přednáška o domácím hospici „Setkání“ 

v Rychnově n. Kn. Po přednášce a promítnutí dokumentu o tomto hospici odpověděla 

ředitelka pí. Andrea i dobrovolnice pí. Martina mnoţství dotazů na dosavadní nedlouhou 

činnost tohoto zařízení. 

Sedm let se opravoval a restauroval hlavní oltář kostela Proměnění Páně ve Slatině 

nad Zdobnicí. 19. listopadu jej v plné kráse vysvětil otec biskup Jan Vokál. Poté 

následovalo poděkování všem, kteří se různými způsoby zaslouţili o návrat opraveného 

oltáře zpět do kostela. Odměnou bylo pohoštění a posezení s otcem biskupem v hostinci 

U Václava.  

V posledním listopadovém týdnu byla u kapličky ECCE HOMO provedena izolace 

a odvodnění základů vnějších zdí. Vzlínající vlhkost ničila jejich omítku. 

Na závěr církevního roku jsme měli moţnost sejít se v setmělém ţambereckém 

chrámu k modlitbám. Otec Oldřich poděkoval za dary, které dostáváme od Pána Boha 

a kaţdý se mohl připojit svou modlitbou. Na kytaru doprovázel Roman Moskva. 

Marta Marešová, doplnila RR 

DÁRKY V KOMOŘE 

Listonoš zazvonil dvakrát. Do Vánoc scházelo pět dní. Nesl obrovskou krabici 

zabalenou v drahém papíru a zdobenou zlatými stuhami. „Dále“, ozvalo se z domu. 

Listonoš otevřel dveře. Dům byl zanedbaný, všude leţelo plno prachu. V křesle seděl starý 

muţ. „Podívejte, jak krásný dárek vám nesu!“ zahlaholil vesele listonoš. „Děkuji. Klidně 

ho postavte na zem“, odpověděl muţ smutně. 

Pošťák se zmateně zarazil. Bylo jasné, ţe krabice obsahuje něco krásného nebo 

dobrého, a ten stařík rozhodně nevypadal, ţe by ţil v blahobytu. Proč ho tedy dárek tolik 

zarmoutil? „Pane, vás ten dárek ani trošku netěší? Ani se nepodíváte dovnitř?“ 

„Nemůţu…. Opravdu nemůţu“, odpověděl stařík se slzami v očích.  

A začal vyprávět listonošovi o své dceři, která se provdala do sousedního města 

a zbohatla. Kaţdý rok mu k Vánocům posílá dárek s lístkem: „Od dcery Lucie a jejího 

muţe.“ Nikdy ţádné osobní přání, jediná návštěva nebo pozvání: „Přijeď k nám na 

Vánoce.“ „Jen se pojďte podívat,“ dodal muţ a unaveně vstal. Listonoš šel za ním. Kdyţ 

došli ke komoře, stařík ji otevřel. Ale…. Podivil se pošťák. Komora přetékala vánočními 

dárky. Kaţdý rok přišel jeden. Všechny byly zabalené v krásném papíru a ovázané 

lesklými stuţkami. „Vţdyť vy jste je vůbec neotevřel!“ divil se listonoš. „Ne“, prohlásil 

zklamaně stařík. Není v nich láska. 

Z hnihy Vánoční příběhy pro potěchu duše Bruna Ferrera vybrali Kladivovi 
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RENOVACE KŘÍŽOVÉ CESTY V KAPLI V HELVÍKOVICÍCH 

Kdyţ mne poţádal přítel a bývalý kolega mistr tesařský, pan Vratislav Matyáš, abych 

mu pomohl v jeho péči o interiér kaple v Helvíkovicích, byl jsem na pochybách, zda je na 

správné adrese. 

Prosil mne, abych 

oţivil obrazy Kříţové 

cesty. Nikdy jsem si 

nedovolil dílo opravdových 

malířů nějak upravovat…. 

Proto jsem se poptal 

u restaurátorky – co a jak, 

ale moje paměť učenou 

informaci nepobrala. Svoje 

obrazy dokáţu umýt 

a nalakovat, ale díla většího 

charakteru a obsahu? Prosil 

jsem nebesa o pomoc, – 

v pokoře jsem se pustil do 

práce. 

Prostředkem na nádobí 

Cifem jsem opatrně 

krouţivými pohyby vymý-

val stoletý zašlý prach 

vlaţnou vodou a rychle 

vytřel. Malba je to tenká, 

protoţe jsou to kopie podle 

originálů. Mám padesá-

tiletou zkušenost s olejo-

vými barvami, proto jsem 

našel odvahu a způsob jak 

napravit některá místa, 

kdyţ barva – malba mým 

zásahem, byla na úbytě. Jsem zaměřením portrétista a figuralista, tak s Boţí pomocí věc 

nápravy dobře dopadla. 

 Po uschnutí jsem kaţdý obraz 2x nalakoval damarovým lakem a před tím zespodu 

plátno na místech popraskané barvy napustil lněným olejem - opatrně, aby olej fixoval 

malbu i zespodu.  

Po kaţdém snaţení vyzvídám, jak jsou zákazníci spokojeni. Na tom mi záleţí - já se 

sám nikdy neumím ohodnotit. Děkuji za důvěru, pochopení i poţehnání. 

Váš bratr v Kristu – Miloslav Král. 

/ S obdivem nad zdařillým dílem a poděkováním za mnoho dnů pečlivé a náročné 

práce - farníci i občané Helvíkovic / 

Na snímku: pan Miloslav Král v kapli před dokončenou prací 
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MAX KAŠPARŮ K NAŠIM DUŠÍM 

1) Má-li svíce našeho ţivota hořet kvalitně, musí být, jako v lucerně, chráněna čtyřmi 

stěnami: přátelstvím, lidskou sounáleţitostí, smyslem existence a nadějí, vzájemně 

propojeným stropem víry a podlahou zakotvení. 

2) Ocitli jsme se znovu na vrcholu babylonské věţe. Ovšem s tím rozdílem, ţe tehdy 

si lidé vzájemně nerozuměli, protoţe kaţdý hovořil jiným jazykem. Dnes hovoříme 

všichni jedním jazykem, ale nerozumíme si proto, ţe kaţdý dává stejnému slovu jiný 

význam. 

3) Svěříš-li svou minulost do rukou psychologa, naučí tě, jak na ni zapomenout. 

Svěříš-li svou minulost do rukou psychiatra, napíše ti prášky na spaní. Svěříš-li svou 

minulost do rukou Jeţíše Krista, uzdraví ji. 

4) Nemám rád slovo JENOM a řadím je mezi ţivotu nebezpečná. Jenom předjíţdět, 

jenom se vyklánět, jít jenom na interrupci. Na konci těchto jenom stává smrt. 

Bylo by více krásných myšlenek a příspěvků, ale bylo by to moc dlouhé. Má-li někdo 

zájem půjčit si tento kalendář, ráda ho půjčím k přečtení. 

z Cyrilometodějského kalendáře 2005 vybrala Marta Motlová 

ROK POVOLÁNÍ, ANEB JAK JSEM LETOS DIECÉZNĚ „POUŤOVALA“. 

Královéhradecká diecéze si v roce 2014 připomínala 350. výročí 

svého zaloţení. Biskup Jan Vokál vyhlásil tento rok Rokem povolání 

především mladých lidí ke kněţskému a řeholnímu stavu. Vše začalo 

hned na Nový rok slavnostní mší sv. ve 14 hodin v katedrále. Při této 

mši sv. zasvětil biskup celou diecézi Panně Marii. Také byl odhalen 

nový diecézní znak, doplněný písmenem „M“. Ţe byla celá katedrála 

zaplněna lidmi, a především mladými, nemusím ani moc zdůrazňovat. 

Na tuto pouť jsem přijela vlakem. 

V sobotu 26. dubna ráno jsem jela vlakem do Libice nad 

Cidlinou, kde se konala 2. diecézní pouť ke sv. Vojtěchu. Před 

devátou se část poutníků shromáţdila v kostele sv. Vojtěcha v Libici, 

kde modlitbu růţence a litanie vedl P. Pavel Dokládal. Ve tři čtvrtě na deset byl odchod 

všech poutníků v průvodu na Hradiště Slavníkovců, kde u pomníku sv. Vojtěcha a Radima 

byla v deset hodin slavná mše sv. Celebroval kardinál Dominik Duka, koncelebranti byli 

biskupové J. Vokál a J.Kajnek a kolem dvaceti kněţí. Po mši sv. následovaly ještě 

promluvy představitelů obce, dále Martina T. Zikmunda, evangelického faráře v Libici 

a dalších. Poté byl předán oslavenci, panu kardinálu Dukovi, k jmeninám i narozeninám 

obraz p. kardinála Berana. Biskupové odtud odlétali do Říma na svatořečení dvou papeţů. 

Jako „doprovodný“ program byla také na pouti nedaleko kostela účast různých atrakcí 

a kolotočů, hlavně pro děti. 

Na třetí diecézní pouť v sobotu 10. května jsem jela ráno autem se známou do 

Litomyšle. V 9 hod. jsme dorazily ke kostelu Povýšení sv. Kříţe, kde jsme se modlili 

s pí Hanou Frančákovou slavný růţenec. Lidé začali zaplňovat lavice, a tak jsem měla co 

dělat, abych jednu lavici uhájila pro ty, kdo přijedou z naší farnosti. Nakonec se objevil 

Tomáš Jeţdík s rodinou. Od 10 hod. začala slavná mše sv., kterou celebroval litoměřický 

biskup Jan Baxant, za koncelebrace J. Kajnka, J. Sochy a dalších kněţí z ústeckého, 
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litomyšlského a ţambereckého vikariátu. Tato třetí pouť byla pod patronací sv. Jana 

Nepomuckého. Po mši sv. bylo v prostorách bývalého kláštera malé občerstvení, a po 

prohlídce klášterní zahrady jsme jeli se známými autem domů. 

4. diecézní pouť ke cti sv. Benedikta se konala v sobotu 14. června v klášteře 

v Broumově, jela jsem na ni ráno vlakem. Pro ty, kteří se jiţ v klášteře shromáţdili, začala 

přednáška o historii kláštera a také prohlídka vzácné kopie Turínského plátna. 

Následovalo poučné duchovní slovo P. Prokopa Siostrzonka. Od 11 hod. začala slavnostní 

mše sv., kterou tentokrát celebroval biskup Josef Kajnek za koncelebrace několika kněţí 

převáţně z Náchodského a Trutnovského vikariátu. Klášterní kostel sv. Vojtěcha byl zcela 

zaplněn. Po mši sv. se mohli poutníci občerstvit v klášterní cukrárně, nebo i ze svých 

zásob. Následovala druhá část prohlídky kláštera, například restaurované klášterní 

knihovny /velice zajímavé/ a dalších částí kláštera. Tato pouť byla ukončena poţehnáním 

v kostele sv. Petra a Pavla, a pak jsem jiţ odjíţděla vlakem domů. 

V neděli 6. července ráno jsem jela vlakem do Pardubic, odtud mě syn odvezl autem 

na Chlumek u Luţe, kde se konala v pořadí jiţ 5. diecézní pouť pod patronací sv. Ignáce 

z Loyoly. V 8 hod. byla první mše sv. ve zcela zaplněném kostele Navštívení Panny 

Marie, kterou celebroval P. Josef Hubálek, tamní farář, druhou mši sv. v 9.30 hod. slouţil 

chrudimský vikář P. Jiří Heblt, kostel se ještě více naplnil poutníky především 

z chrudimského a pardubického vikariátu. V 11 hod. byla třetí slavnostní mše 

sv. s biskupem Janem Vokálem. Někteří poutníci vůbec kostel neopustili, a nových stále 
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přibývalo. O půl třetí byla poboţnost sv. růţence a poţehnání, a pak jsem jiţ spěchala na 

autobus, abych se dostala do Vysokého Mýta, a odtud vlakem přes Choceň domů. 

6. diecézní pouť, sobota 16. srpna ráno, kouknu 

z okna, zamračeno a dokonce se dalo i do deště. Nic 

naplat, na kole to tentokrát do Neratova nepůjde, musím 

si pospíšit a stihnout linkový cyklobus. Ten bude jistě 

plný, pojedou poutníci z Ústí a okolí. Autobus přijíţdí 

a je téměř prázdný, ţe by poutníky odradilo z cesty 

špatné počasí? Neodradilo – poutní kostel v Neratově se 

zcela zaplnil. Slavným růţencem, kde jednotlivé 

desátky byly prokládány zpěvem, jsme se promodlili 

k desáté hodině, a to jiţ slavnostně šel průvod 

ministrantů a kněţí celým kostelem k novému obětnímu 

stolu a začala mše sv. Tentokrát ji slouţili biskupové Jan Vokál a indický biskup Bernard 

Moras. Po mši sv. nastalo oceňování pracovníků Charity celé diecéze za obětavou 

a zásluţnou práci – diplom, odznak a kytičku jim střídavě předávali biskup Jan a biskup 

Bernard. Tato pouť v Neratově byla pod záštitou sv. Anny.  

V sobotu 13. září ráno vlakem do Pardubic, odtud opět se synem autem na 7. diecézní 

pouť do premonstrátského kláštera Ţeliv, pod patronací zakladatele řádu premonstrátů 

sv. Norberta. V 9.30 hod. jsme dorazili na místo, a to jiţ v klášterním kostele Narození 

P. Marie začal program – modlitba růţence za diecézi a duchovní povolání, prokládaná 

písněmi z Koinonie. V 10.30 hod. průvodem kněţí do kostela začala slavnostní mše sv., 

kterou celebroval biskup J. Vokál, spolu s dvěma kněţími z Francie: P. Frédéric Vollaud 

a P. Roland Varin a opatem ţelivského kláštera Jáchymem Jaroslavem Šimkem. Tato pouť 

byla spojena s výstavou a uctíváním relikvie sv. faráře arského – Jana Maria Vianneye. 

V homilii, která byla překládána, P. Frédéric vykládal o ţivotě tohoto kněze. Na konci mše 

sv. biskup Jan relikvií poţehnal všechny přítomné poutníky, kteří zaplnili všechny 

prostory kostela. Odpoledne následoval další program, prohlídka kláštera, modlitby před 

relikvií, film o sv. faráři arském a také občerstvení v ambitech kláštera. Začalo však silně 

pršet a byla dost zima, a tak 

jsme odjeli autem domů. 
8. diecézní pouť 

v Českomo-ravské Fatimě 

v Koclířově byla pod záštitou 

bl. Františka a Hyacinty. Na 

tuto pouť v sobotu 4. října 

jsem se vydala vlakem do 

Svitav s tím, ţe snad do 

Koclířova, pokud nepojede 

autobus, dojdu těch pár 

kilometrů i pěšky. U nádraţí 

čekal na některé poutnice 

známý pan farář s autem, 

takţe jsem se s nimi svezla. 

V klášterním kostele sv. Al-
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fonse probíhala noční adorace z pátku na sobotu, takţe byl uţ téměř zaplněn. Po modlitbě 

bolestného růţence přešel průvod kněţí na hlavní tribunu v areálu sv. Jana Pavla II., kde 

mši svatou celebroval biskup Jan Vokál s desítkou koncelebrujících kněţí. V průvodu byla 

také nesena soška P. Marie Fatimské, jedno dítě neslo sošku Praţského Jezulátka a tří děti 

představovaly tři pasáčky fatimské. Mši sv., na které bylo přítomno mnoho poutníků 

z několika autobusů, např. z Jablonného, Lukavice, ale také z Č. Těšína, z Moravy, apod., 

doprovázel smíšený pěvecký sbor Musica Animata z Třebíče v tmavomodrém oblečení. 

Po závěrečném poţehnání byl opět průvod k soše Anděla míru, u něj následovaly modlitby 

za mír na celém světě a poté byla přestávka na občerstvení. V kostele následovala 

přednáška o Otci Eliasu Vellovi i s jeho telefonickým pozdravem všem zúčastněným. Poté 

jsem jiţ odjela autobusem do Svitav a vlakem domů. Po celý den bylo krásné teplé počasí. 

V sobotu 22.11. ráno vlakem do Hradce Králové, kde pod patronací sv. Klementa, 

proběhla poslední devátá a závěrečná pouť diecéze v rámci Roku povolání. V katedrále 

byla téměř všechna místa rezervovaná pro kněze, řeholní osoby a pozvané, takţe jsem šla 

do kostela P. Marie Nanebevzaté, kde se také shromáţdilo veliké mnoţství poutníků. 

Objevili se zde také mládeţníci Jirka, Kuba a Péťa z naší farnosti. Od 9.30 začala adorace, 

výstav a modlitby, které vedl P. Pavel Dokládal, proloţené písněmi. Před jedenáctou 

hodinou jiţ přítomní mohli sledovat na velkoplošné obrazovce dění v katedrále. Celou 

slavnostní mši sv. snímala a vysílala také ve svém programu TV NOE, velkoplošná 

obrazovka byla téţ v Novém Adalbertinu. Mši sv. v katedrále celebroval biskup Jan Vokál 

za přítomnosti kardinálů, biskupů, kněţí diecéze i dalších zahraničních hostů. Po skončení 

mše sv. se všichni přítomní, dle odhadu asi jeden a půl tisíce, shromáţdili na Velkém 

náměstí, kde následovaly projevy a zdravice, nakonec přípitek, modlitba za diecézi 

a závěrečné poţehnání biskupa Jana. Připraven byl také doprovodný program – výstavy, 

prodej knih, přednášky. Zkrátka – kaţdý si mohl vybrat, co ho zajímalo. Počasí bylo sice 

chladné a větrné, ale poutníci se jistě zahřáli rozdávaným vínem i malým občerstvením. 

V 16 hod. v katedrále zaznělo ještě slavné Te Deum na poděkování za celý uplynulý rok.  

Marta Marešová 

PRO SEBE? … NEBO PRO DRUHÉ?! 

Dne 30. října 2014 byly v Divadle Prokopa Diviše udělovány Ceny města Ţamberk 

občanům našeho města, kteří dlouhodobě vykonávají zásluţnou činnost pro město 

a především pro nás, jeţ v něm ţijeme. Jednou ze tří honorovaných byla dlouholetá členka 

KDU – ČSL v Ţamberku Zdislava Králová, která obdrţela cenu za svou humanitární 

činnost pro nemocné. Během slavnostního večera dostali i vyznamenaní příleţitost sdělit 

přítomným pár slov, ve kterých vyjádřili, proč dělají to, zač si zaslouţí náš obdiv. Protoţe 

mne ţivotní moudrost Zdíši oslovila, poţádala jsem ji, aby se o vše podělila i s Vámi. Tak 

tedy dejme slovo Zdislavě Králové: 

„Předem chci říci, že nominace mne zaskočila, protože jsem za svou činnost nikdy 

nečekala žádnou veřejnou odměnu. 

Neustále bytostně cítím potřebu předávat dary, které jsem sama obdržela. Měla jsem 

velmi krásné dětství. Moji rodiče byli laskaví a obětaví a dodnes jsou mými vzory. Jsem ze 

sedmi sourozenců a byla jsem vychována k pomoci druhým, umění se rozdělit a odpustit. 

Život je přeci krásnější a šťastnější, když jsme na sebe hodní. Jeden z darů, který jsem 
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dostala, je dar víry. Když na něco nestačím, mohu hledat pomoc u Boha. Bůh vždy pomáhá 

tam, kde lidské síly nestačí, ale musíme mu věřit. 

Když jsem byla sama v nemocnici a tam za mnou přišel kněz, byla to pro mne 

obrovská pomoc. Také já se nemocným v Albertinu snažím přinášet naději, pomoc 

a laskavé slovo. Mým životním heslem je: „Vše ke cti a slávě Boží a všem lidem ke 

spasení.“ Mým trvalým vzorem je Matka Tereza. A dnes nás také k přinášení dobra vyzývá 

náš papež František, kterého si hluboce vážím. 

Také se každoročně věnuji organizování Tříkrálové sbírky. Už od jejího vzniku ji 

s několika dobrovolníky zprostředkováváme v Žamberku. Pro mnohé z nás je to jediná 

možnost prokázat dobročinnost. Každý rok se snažím objasnit smysl této sbírky 

obyvatelům Žamberka za pomoci skupinek zpívajících dětí, bohužel i tady se setkáváme 

s nepřijetím, ba dokonce zlobou. Ale věřím, že bude lépe. 

Od 18 let jsem členkou KDU – ČSL. Chci zkrátka podporovat stranu, která se veřejně 

hlásí k morálním zásadám. Stojím si za heslem: „Planá kritika nic nezlepší, je třeba více 

práce než slov.“ 

A na závěr veršované motto, jeţ Zdíša Králová uvedla, řídí se jím, a které podle mne 

vystihuje podstatu jejího konání po celou dobu, co ji znám: 

„Mnoho lidí bída ničí, nás však naše víra učí, 

abychom se rozdělili a v nouzi jim ulevili. 

Svět pak bude krásnější a my lidé šťastnější, 

když se spolu rádi máme, navzájem si pomáháme.“ 

Jitka Moskvová 

JAK JSME SLAVILI SV. VÁCLAVA 

Ten, kdo v neděli na slavnost sv. Václava 

daroval několik hodin svého volného času 

farnosti, určitě nebyl zklamán. Po slavnostní 

mši sv. byli přítomní pozváni na podzimním 

sluncem zalitou farní zahradu. Tam, na 

nazdobených stolech, mezi sebou soutěţily 

výtvory šikovných rukou našich hospodyněk. 

A chuťové buňky se 

brzy začaly hlásit 

o svou porci. 

V krátké době se 

dostavili i otec a 

dcera Tomanovi 

z Kunval-du, kteří 

doprovázeli naše 

hodování příjemnou 

hudbou i písničkami. 

A ţe se hodovalo! 

Kdo radši zvěřinový 

gulášek, dostal gulášek, na odbyt šel 

i bramborový salát s tradiční sekanou. Po více 
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neţ stovce porcí jídla se jen zaprášilo. V nabídce bylo i pivko, nealko a k povídání 

a mlsání neodmyslitelná káva.  

Kdo by si snad myslel, ţe tím to skončilo, 

tak právě naopak. Děti obědem načerpaly 

znovu energii, rozběhly se po zahradě 

i s míčem, snaţily se udrţet na chůdách, 

skákaly na trampolíně i po sobě.  Velké 

nadšení nastalo, kdyţ se objevil pan Brůna 

s oslíkem. Chudák oslík, tolik břemen asi uţ 

dlouho nenosil! A trpělivě chodil kolem dokola 

s různým nákladem dětí, které se toho nemohly 

nabaţit. A ţe to nebyly jen děti! Taky jedna 

…, ale ne, to neprásknu, ale foto svědčí . 

A tak chodil a chodil. No, osel! 
V pravý čas vybalil svá fidlátka kouzelník. 

Uţ u nás byl na prvním farním dnu, bezvadně 

si rozumí s dětmi, zapojil je často do svého 

kouzlení. A ty nestačily kulit oči, musím 

přiznat, ţe často ani dospělí. Kouzelnickému 

světu vţdycky ráda podlehnu. Ale není to fér, 

ţe nás nechávají na pochybách. Pak musím 

dodnes přemýšlet, jak se prstýnek Lidušky, 

sedící v obecenstvu, dostal na prst kouzelníka. Ach, jen to jediné, kdybych uměla … 

A pak se zase povídalo, zpívalo a zobalo. Došlo i na taneček.  

Byl to hezký čas strávený společně, ne jen vedle sebe. Trochu mě mrzí, ţe jsem tam 

neviděla i další farníky z okolních farností. Určitě by nám prospělo, kdybychom se uměli 
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takto při různých akcích scházet. Pak pojem „farní rodina“ pro nás přestane být jen 

zboţnou frází. 

Na závěr bych chtěla poděkovat. Hlavně otci Oldřichovi za pomoc, poskytnuté 

prostory  

a velkorysý přístup k jejich případné devastaci. 

Tomáši Jeţdíkovi za perfektní organizaci, a všem přítomným, ţe jim ostatní farníci 

stáli za to, aby přišli. 

A také všem dalším, protoţe „se“ to samo neuvařilo, neupeklo, nepřivezlo, neodvezlo, 

neuklidilo, neumylo, nenakoupilo, ne…atd. 

Díky, díky, díky, a příště zas na Václava!? 

Marie Jägerová 

ADVENTNÍ POMOC MISIÍM 

Na prosinec jsme pro děti z farnosti připravili adventní 

sbírku Jeden dárek navíc. Jde o aktivitu Papeţského misijního 

díla dětí (PMDD), které pomáhá chudým dětem různých 

kontinentů. Děti si v průběhu adventu našetří penízky na jeden 

vánoční dárek pro neznámého kamaráda či kamarádku ze 

Zambie. Společně doma vymyslíte, co by děti v této zemi mohly 

nejvíce potřebovat – mají často hlad, nemají co na sebe, nemají 

dostatek léků, chtěly by se učit ... Aţ bude mít našetřeno, dá 

penízky do obálky, na kterou nakreslí dárek. 21. prosince, tj. 4. 

adventní neděli, vezme dárek na mši svatou do kostela 

v Ţamberku. Během mše ho ponese k oltáři v obětním průvodu 

jako svůj obětní dar. Po mši svaté budou děti za své snaţení odměněny sladkostí ze 

stromku. Kdo nebude mít moţnost jít na mši svatou v Ţamberku, odevzdá tento dárek na 

faru nebo katechetce na náboţenství. Z obrázků uspořádáme výstavu a obnos odešleme 

skrze PMDD na podporu chudých dětí.  

Prosíme, aby se zapojilo co nejvíce dětí. Letos podpoříme chudé předškoláky 

v Zambii. 

Za misijní klubko Marie Souradová 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Jako kaţdoročně se po Novém roce uskuteční Tříkrálová sbírka. Jde o starý zvyk, kdy 

chudé děti chodily koledovat a současně přály všem šťastný Nový rok. V dnešní době 

slouţí toto koledování jako moţnost přispět Charitě na humanitární projekty pro potřebné. 

70% vybraných prostředků zůstává v regionu a 30% je posláno na misijní charitní díla. 

Nastávající sbírka proběhne v Žamberku a okolí 

v sobotu 10. ledna 2015. Děti s dospělým doprovodem vás 

navštíví doma. Kaţdý vedoucí skupinky má průkazku, kterou se 

vám můţe prokázat. Také pokladnička je zapečetěna městským 

úřadem a opatřena razítkem. 
Aby došly děti ke všem, kteří se chtějí rozdělit a pomoci 

dobré věci, chystáme více skupinek. Proto rádi uvítáme dospělé 

i děti, kteří nám budou chtít s realizací této humanitární sbírky 
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pomoci. Obracejte se na nás osobně nebo na email TrikralovaZamberk@seznam.cz 

Děkujeme. 

Zdislava Králová a Jitka Moskvová 

SVĚCENÍ OLTÁŘE VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ 

Sedmička je číslo plnosti. Sedm let se 

opravoval a restauroval hlavní oltář 

kostela Proměnění Páně ve Slatině nad 

Zdobnicí. 

19. listopadu nám ho posvětil pan 

biskup. Patří se poděkovat těm, kteří měli 

odvahu, pokoru, profesionalitu a podíleli 

se všemi různými způsoby na jeho 

zdárném dokončení. Slavnost probíhala 

v době, kdy jsme si připomínali 25. výročí 

kanonizace sv. Aneţky, české 

Přemyslovny v Římě. V dalších dnech pak 

následovaly dramatické okamţiky, kdy 

padla moc rudého ďábla a my jsme získali 

svobodu a demokracii. Té se stále učíme 

a zřejmě bychom nedostali tu nejlepší 

známku … 

Přejeme poţehnaný Advent a mějte se 

rádi! 

Láďa Jedlinský a Milada Kotyzová 

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

31. 10. 2014 jsme se vydali do Ústí nad Orlicí na 

Double Vixet (vikariátní setkání mládeţe). Jelo nás 

dohromady pět kluků a vyuţili jsme Michalova auta a 

řidičáku. Začínali jsme mší svatou v kostele v 17:30. 

Mši slouţil p. Vláďa Brokeš. Po mši jsme se přesunuli 

na faru, kde byla připravena večeře, a povídalo se. 

Potom jsme si zahráli fotbálek na zahradě 

a následovala adorace. Po adoraci jsme se přesunuli do 

čajovny na faru. Vařili tam výborné čaje a povídalo se 

aţ do půl dvanácté. Autem jsme se zase v pohodě 

dostali domů. Celkem vydařená akce. 

Kuba Kladivo 
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SETKÁNÍ, DOMÁCÍ HOSPIC O.P.S. 

Není to tak dávno, co se na faře uskutečnilo setkání se zakladatelkami domácího 

hospice v Rychnově nad Kněţnou. Ráda bych na tuto sluţbu upozornila všechny naše 

farníky, a proto jsem se rozhodla napsat tento článek. 

Ze svých návštěv v Albertinu i své osobní zkušenosti vím, ţe péče o těţce nemocné 

a umírající je velmi náročná, hlavně pokud je na ni člověk sám. Díky domácímu hospici 

SETKÁNÍ tomu tak nemusí být. Nejen, ţe nám jsou schopni ulevit při odborné lékařské 

péči o nemocného, ale pomáhají celé rodině společně proţívat poslední dny umírajícího 

a čerpat pomoc od Boha. Vţdyť mnoha členům této organizace jejich sluţba pomohla najít 

Boha a dnes se dělí o tento dar s potřebnými. 

Kontakt na ně naleznete na adrese: www.hospicrychnov.cz. Tam se také dozvíte 

o moţnostech jak jim finančně pomáhat s jejich bohulibou činností. Takţe pokud hledáte, 

kam dobročinně přispět, neváhejte, vţdyť třeba i vy budete někdy potřebovat jejich sluţby. 

A pokud jste se jiţ ocitli v situaci, kdy sluţby hospice potřebujete, také neváhejte. 

Nebojme se hledat pomoc v těžkých chvílích. 

Zdislava Králová 

ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ 

Alespoň ve stručnosti 

Vás chceme seznámit, jak 

jsme proţívali s naším 

Misijním klubkem 

poslední měsíce. Vedle 

pravidelných setkání u nás 

ve farnosti, zaţíváme 

hezké chvíle i s dalšími 

Misijními klubky v okolí. 

Na konci školního roku 

nás pozvali do Nekoře na 

dětskou mši svatou 

a setkání na farní zahradě 

s opékačkou. Při poutní mši 

svaté v kostele Proměnění 

Páně připravili jiţ tradičně 

naši malí misionáři obětní 

průvod a rozdávali misijní 

zápalky s textem "Zapalme 

svá srdce pro misie". Na 

konci srpna jsme uspořádali 

prázdninové setkání členů 

z Papeţského misijního díla 
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dětí nazvané "Barevné misijní odpo-ledne". Fotografie si můţete prohlédnout zde: 

http://www.missio.cz/galerie/foto/galerie-misijni-klubko/barevne-misijni-odpoledne/ Na 

misijní zakončení prázdnin jsme odjeli do Letohradu, kde místní Misijní klubko připravilo 

bohatý program pro děti i dospělé. Kaţdé jejich pozvání je velmi vítané a pro nás všechny 

velmi obohacující. Uţ několik týdnů předem jsme se s dětmi připravovali na Misijní den 

2014v Chocni (13. 9.). Ten byl pro naše klubko zvlášť radostný, protoţe při něm vstoupily 

do PMDD s dalšími dětmi i Terezka a Nelinka ze Slatiny. Při slavnostním obřadu se malí 

misionáři zavazují k denní modlitbě za misie a týdennímu spoření pro chudé v rámci 

svých moţností. Úkolem členů je také usilovat o křesťanskou lásku, radost a pokoj ve 

svém okolí. Jsme rádi, ţe nám děti přibývají a naše společenství se rozrůstá. A je známo, 

ţe kaţdá sdílená radost se násobí. O Misijním dnu si můţete přečíst i na webu 

královéhradecké diecéze: http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2892-chocenska-farnost-

hostila-misijni-den.html. Měsíc říjen je měsíc misií a předposlední neděli v něm se slaví 

Světový den modliteb za misie – Misijní neděle. V kostele Proměnění Páně jsme po 

domluvě s otcem Oldřichem připravili komentovaný obětní průvod. Farníkům u nás 

a v Líšnici jsme nabídli Misijní kalendář 2015 a děkujeme všem, kdo za ně věnovali 

finanční příspěvek 1.200,- Kč a pomohli tak chudým dětem v misiích. V listopadu jsme 

připravili s dalšími třemi Misijními klubky na misijní bohosluţbě pro rodiny s dětmi 

několik aktivit a také Misijní jarmark®, který vynesl 3.035,- Kč. Podívejte se ve 

fotoreportáţi, jak se děti i s maminkami z naší farnosti zapojili: 

http://www.missio.cz/galerie/foto/misiemi-rozkvetla-nedele-v-rychnove-nad-kneznou/ Při 

listopadových schůzkách jsme se chystali na slavnostní bohosluţbu, kterou v našem 

kostele 17. 11. celebroval otec biskup Mons. Jan Vokál. Pokračovali jsme s katechezemi 

ze ţivota Pána Jeţíše, tvořili dárky na Vánoce a malovali vánoční Pohled pro misie. Ten 

jsme s dalšími výrobky nabídli ve Slatině v a.s. Zdobnice na Misijním jarmarku® 

29. 11. 2014. 

Děkujeme touto 

cestou rodičům dětí za 

spolupráci a pomoc při 

organizování schůzek. 

Děkujeme farníkům 

z naší farnosti a z Líš-

nice, kteří pamatují na 

ty nejpotřebnější svými 

dary a modlitbami. Do 

konce roku připravu-

jeme Jeden dárek 

navíc® pro děti 

v Africe a dárky pro 

nemocné a staré lidi. 

Jistě by se dalo psát 

o práci malých 

i velkých misionářů 

ještě mnoho další-ho, ale to si necháme zas do příštího čísla Zpravodaje. 
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Na závěr Vám přejeme poţehnaný adventní i vánoční čas a přidáváme k zamyšlení 

krásná slova papeţe Františka a velké misionářky Matky Terezy: 

„Misionářem může být jen ten, kdo se cítí dobře při hledání dobra bližního a touží po 

štěstí druhých.“ (papeţ František) 

„Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat“ (Matka Tereza) 

Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí 

Diecézní ředitelka PMD, Bronislava Halbrštátová, www.missio.cz 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme paní Bronislavě Halbrštátové za její obětavou práci s dětmi ve farnosti a za 

vedení Misijního klubka, kde se našim dětem s nadšením věnuje a vede je v lásce k Bohu. 

Vţdy má pro ně připravené zajímavé nápady. Děti jí to oplácejí upřímným nadšením 

a radostí ze společně strávených chvil. 

Zároveň jí gratulujeme ke jmenování otcem biskupem Mons. Janem Vokálem 

diecézní ředitelkou Papeţských  

misijních děl na další pětileté období a přejeme jí hodně darů Ducha svatého k její 

práci. 

Monika Mazurová a společenství maminek, farnost Slatina nad Zdobnicí 

ORLOVNA 

V Ţamberku stojí chátrající budova – Orlovna. Kdykoliv jdu, nebo jedu kolem, vţdy 

si umím ţivě představit její minulost. 

Panorama – takové dostala jméno začátkem padesátých let minulého století. 

V současnosti se nám vybaví, ţe se v ní promítalo kino a tančilo se. 

A tato připomenutí nelze z historie a paměti vymazat. Stavba bude dříve, nebo později 

nabídnuta k prodeji a vrácena k aktivitám, kterým v minulosti slouţila. 

Zamysleme se všichni zúčastnění a připravme se na eventuální prospěšná jednaní 

angaţujících stran. 

Zdeněk Bureš, člen KDU-ČSL. 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY KONANÉ DNE 24. 10. 2014 V ŽAMBERKU 

Přítomni: O. Oldřich, P. Holubář, T. Jeţdík, M. Faltus. O. Jäger, D. Klíţ, A. Dostálková, 

V. Matyáš, J. Kladivo, P. Brůna, M. Jägerová 

Omluven: P. Zářecký 
 

Poděkování otce Oldřicha patřilo všem, kdo se 

aktivně zapojují do chodu farnosti a přispívají tak ke 

chvále Boţí a budování farního společenství.  

T. Jeţdíkovi a spol. O. Oldřich poděkoval za 

organizaci vydařeného farního tábora, kterého se 

zúčastnilo 37 dětí na faře v Bartošovicích. Nejen děti 

uvítaly, ţe proběhl v jiném prostředí, všichni 
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zúčastnění měli radost z dobře vykonané práce. I příští rok by rádi uskutečnili tábor na 

stejném místě.  
Zároveň si T. Jeţdík vyslechl poděkování za zorganizování jiţ 3. farního dne, který se 

uskutečnil 28. září na farní zahradě. Nádherné počasí, pohoštění a program ocenila 

minimálně stovka zúčastněných. Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na přípravě 

oběda a pohoštění. 

Toto odpoledne si uţily i děti, 

které byly okouzleny kouzelníkem 

a dalšími aktivitami, které pro ně 

byly přichystány. 

Poděkování patřilo také za 

vymalování i úklid sakristie 

v zámecké kapli. Také všem, kteří 

se zúčastnili adorace, probíhající ve 

farnostech u příleţitosti 350. výročí zaloţení 

hradecké diecéze. 

Došlo ke změně termínu ţehnání 

renovovaného oltáře v kostele Proměnění Páně 

ve Slatině nad Zdobnicí. Mše sv. za účasti 

p. biskupa Jana Vokála bude ve středu 

19. listopadu 2014 od 17.45 hod. Renovace 

oltáře probíhala celkem 7 let a stála 1 650 tis. 

Kč. Na úhradě se podílela Obec Slatina nad 

Zdobnicí, obyvatelé Slatiny n. Zd., farnost 

a Ministerstvo kultury. Poděkování patří všem 

dobrodincům, kteří přispěli na tuto opravu. 

Výuky náboţenství na faře se ve dvou 

skupinách zúčastňuje celkem 22 dětí, mladších 8 a starších 14. Vyučuje p. Stanislava 

Brůnová na faře. 

V Adventě budou opět rorátní mše sv. v kapli Panny Marie Bolestné za kostelem. 

V listopadu, ve včas oznámeném termínu, se uskuteční na faře setkání se zástupci 

Domácí hospicové péče z Rychnova nad Kněţnou. Zúčastnit se mohou všichni, kdo se 

chtějí o tomto způsobu péče o nemocného co nejvíce dozvědět, příp. uvaţují tuto péči 

poskytnout někomu z blízkých. Kontakt Mgr. Andrea Kolaříková, tel. 733 694 162, 

www.hospicrychnov.cz, email: hospicsetkani@seznam.cz. 

V kostele se ukončuje restaurování levé stěny presbytáře, v následujícím týdnu se 

plánuje sundávání lešení. Na této stěně je také nové vitráţové okno darované sponzorem. 

Probíhá oprava soklů u kostela, do konce listopadu bude ukončena obnova levého 

předního bloku lavic.  
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Na faře se upravuje prostor vedle papírnictví, rozšiřuje kotelna a zvětšuje prostor 

obchodu, který farnost pronajímá. S novým WC se zároveň připravily vývody – odpad 

a voda pro případnou nástavbu společenské místnosti v půdních prostorách. 

Vzhledem k tomu, ţe se sešlo nedostatečné mnoţství příspěvků, nevyšlo v září 

plánované číslo Farního zpravodaje. Redakční i pastorační rada podporují vydávání 

zpravodaje, zároveň upozorňují na potřebu aktivnějšího zapojení farníků, kteří budou 

posílat své příspěvky. Jen tak bude moci i nadále vycházet. Chceme i nadále udrţet 

počáteční představu, ţe bude vznikat především díky pomoci co největšího počtu farníků. 

Pište, co jste proţili, kde jste byli, co Vás oslovilo. Anebo i to, co Vás trápí, a chtěli byste 

změnit. 

Paní Zdislavě Králové bude v následujícím týdnu udělena Cena města za 

dobrovolnickou činnost v oblasti sociální péče, charitativní činnost a organizování 

Tříkrálové sbírky.  Farnost se k tomuto ocenění připojí blahopřáním při nedělní mši sv. 

O. Oldřich zjistí moţnost zveřejnit v Ţamberských listech třeba jen část rozhovoru na toto 

téma, který byl před časem zveřejněn ve Farním zpravodaji. 

V kapli v Helvíkovicích, která je majetkem obce, se pracovalo na odvodnění objektu, 

osvětlení prostranství a nasvícení kaple. Zaznělo poděkování O. Oldřichovi za slouţení 

mše sv. k výročí posvícení kaple. 

V Líšnici se dokončila oprava varhan. 

Dětská mše sv. bude v prosinci. 

Příští farní rada bude na konci listopadu. 

Otec Oldřich i pastorační rada přeje všem adventní dobu plnou očekávání a svátky 

plné vděčnosti a rodinné pohody. Vánoční radost ať přinese Kristův pokoj do Vašich 

domovů. 

O. Oldřich Kučera      Marie Jägerová 

 předseda pastorační rady           sekretářka pastorační rady 
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POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2014 

Ţamberk Písečná

Slatina nad 

Zdobnicí Líšnice

Středa 24.12. Štědrý den 24.00 16.30 22.00 15.00

Čtvrtek 25.12. Boţí hod 9.15 11.15

16.00 Albertinum

16.45 Penzion

Pátek 26.12. sv. Štěpána 9.15 11.15

Sobota 27.12. sv. Jana evangelisty 16.30 * zám. kaple 18.00

Neděle 28.12. Svaté rodiny 9.15 ** 11.15 ** 7.30 **

Středa 31.12. sv. Silvestr 17.30 *** 16.00 ***

Čtvrtek 1.1. Matky Boţí 9.15 11.15

16.00 Albertinum

16.45 Penzion

Pozn.: * s ţehnáním vína; ** s obnovou manţelských slibů; *** ukončení občan. roku 

Přeji Vám všem radostné, pokojné a smysluplné proţití svátků a děkuji za pomoc a 

podporu v období uplynulém. Ať narození našeho Spasitele prostoupí Vaše srdce Nadějí. 

Vyprošuje P. Oldřich Kučera 

KALENDÁŘ AKCÍ: 

Název Termín

Výšlap na Ţampach pátek 26.12. ve 14:15 Ţampach

Tříkrálová sbírka sobota 10.1.2014 dopol. Ţamberk

Místo

Plánované akce

 

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

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

do schránky umístěné v kostele nebo posílat e-mailem na níţe uvedenou adresu. Další 

číslo vyjde v březnu. 

 

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: Ondřej Jäger, P. Oldřich Kučera, Roman 

Moskva, Jaroslav Schröffel a Marie Souradová. Technické zpracování: Ondřej Jäger, 

Václav Jeţdík 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; 

foto na: http://farnostzamberk.rajce.idnes.cz/ 

mailto:zpravodaj@farnostzamberk.cz
http://www.farnostzamberk.cz/
http://farnostzamberk.rajce.idnes.cz/

