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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE?
Jako již tradičně najdete v čísle, které právě otvíráte informace o dění v našich
farnostech – Noc kostelů, činnost misijního klubka, první svaté přijímání dětí ….
V čísle jsou taky textíky k zamyšlení nad tím, jak žijeme – ať už od autorů
soudobých, či těch, kteří mají k Bohu blíže než my a zřejmě nám tak mají co říct –
neproběhněme kolem těchto textů „sprintem“.
Nechybí ani testík, ve kterém můžete prověřit své znalosti, případně se poučit.
A najdete zde opět i střípek z žamberské historie – schválně zkuste hádat (pro
pamětníky je to možná snadné a co Vy mladší?) – poznáte místo v Žamberku, které je na
fotografii níže?
Hezké počtení Vám přeje RR
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ZTRATILI JSME SE
Nastoupila jsem do tramvaje a posadila se proti staré paní. Někdo se chtěl něco zeptat
řidiče, ale ten je uzavřený ve své kukani. Vzpomněla jsem si, jak dříve v tramvaji sedával
průvodčí. Kdokoli se ho mohl ptát na cestu, přestupy a vůbec jenom s ním mluvit. Stará
paní mi něco říkala. Chtělo se jí povídat. Všimli jste si, jak staří lidé navazují hovor?
Většinou ale nemají s kým. Mladá maminka vezla v kočárku holčičku. Holčička na
maminku mluvila, ale marně, ta ji neslyšela. Ve sluchátkách, jak teď je u mladých lidí
zvykem, jí duněla muzika. U lékaře jsem seděla blízko, ale on neměl čas se na mě ani
podívat. Sledoval o mně všechno v počítači. Proč by se mě měl vyptávat, jak mi je, když
mu všechno o mých neduzích řekne počítač?
Z našeho domu vyšel pán. Asi tu bydlí, napadlo mě, ale neznám ho, jako neznám
další obyvatele domu. A zase jsem si vzpomněla, jak navečer před naším domem sedávala
správcová paní Nováková. Zastavovala jsem se u ní na kus slova. Pro mě to býval tenkrát
pocit bezpečí domova. Dnes nikde v ulicích nenajdete společenství lidí jen tak si
povídajících.
Za rohem měla obchod s potravinami paní Jirásková. Než jsme nakoupili, ptala se
nás, co děti, nemoci, a my jsme věděli, že nás má ráda a že patří do našich životů.
V samoobsluhách nenajdeme většinou nikoho, kdo by nám poradil. U pokladny
zmatkujeme s nákupním vozíkem, se zbožím na pásu a s mačkáním pinu. Těžko s námi
může unavená pokladní promluvit, nemá čas se na nás ani podívat.
Doma jsem volala poruchy. Zlobil telefon. Po nekonečně dlouhé době se ozval hlas
jako ze záhrobí: "Co pro vás můžu udělat?" Na tuhle otázku už jsem alergická. Slyším ji
při každém volání do všech institucí. "Zmáčkněte jedničku, když..." radil hlas. "Zmáčkněte
dvojku, když...“ „Zmáčkněte křížek, když..." Když co?!, jsem v rychlosti nezaznamenala.
Zkusila jsem mačkat dle pokynu, abych se nakonec dozvěděla, že protože nebylo nic
stisknuto, spojení je přerušeno. "Co mám zmáčknout, aby lidi k sobě zase našli cestu?!"
křičela jsem do hluchého telefonu.
Vzpomínáte si, jak jsme v dětství sedávali s rodiči po večeři u stolu a povídali si?
Dnes sedí rodiče u televize, děti většinou taky, nebo spíš u počítače. Ztratili jsme. Jestli se
nenajdeme, bude nám jednou všem těžko a smutno.
z KT č.17 vybrala Marta Mikysková (autorem textu je Taťána Lukešová)
PAPEŽ FRANTIŠEK NÁS POVZBUZUJE – SNOUBENCŮM, MANŽELŮM
Žít společně, to je umění, cesta trpělivá, krásná a okouzlující. Nekončí tím, že získáte
jeden druhého. Naopak, právě tam to začíná! Toto každodenní putování má svá pravidla,
která se dají shrnout do třech slov, která jsem už mnohokrát opakoval rodinám:
„s dovolením“ – tedy „mohu?“, „děkuji“ a „promiň“.
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Mohu – Smím? To je ohleduplná prosba, abychom mohli vstoupit do života někoho
jiného s úctou a pozorností. Je třeba se naučit poprosit: Smím udělat toto? Bude se ti líbit,
když to uděláme takto? Že se pustíme do této věci, že budeme takto vychovávat děti?
Chceš, abychom dnes večer šli ven? Zkrátka, prosit o dovolení znamená umět vstoupit
s uctivostí do života druhých. Dobře si to uvědomte: umět s úctou vstoupit do života
druhých! Není to jednoduché!
Občas používáme i hrubých způsobů, jako v nějakých horských bagančatech. Pravá
láska se neprosazuje tvrdostí a agresivitou. V Kvítcích svatého Františka najdeme takové
vyjádření: „Věz, že zdvořilost udržuje lásku. A dnes v našich rodinách, v našem světě,
často násilném a arogantním, potřebujeme mnoho zdvořilosti. A toto může začít doma.
Děkuji – Zdá se lehké vyslovit toto slovo, ale víme, že to tak není... Je to však
důležité! Učíme ho děti, ale potom na něho zapomínáme. Vděčnost je důležitý cit! Jedna
stařenka v Buenos Aires mi jednou řekla: „Vděčnost je květ, který vyrůstá z jemné země“.
Je potřebná tato jemnost duše, aby rostl tento květ. Vzpomínáte si na Lukášovo
evangelium? Ježíš uzdraví deset malomocných, ale jen jeden z nich se potom vrátí, aby
Ježíši poděkoval. A Pán říká: „A kde je těch zbývajících devět?“ To platí i pro nás: umíme
poděkovat? Ve vašem vztahu a brzy ve vašem manželském životě, je důležité mít živě na
paměti, že ten druhý je darem Božím a na Boží dary se odpovídá: „Děkuji!“ A s tímto
vnitřním postojem si máme vzájemně děkovat za každou věc. Není to jakési zdvořilostní
slovo, které používáme vůči cizím jako projev vychovanosti. Je třeba si umět vzájemně
děkovat, aby se společnému manželskému životu dobře dařilo.
Třetí slovo: Promiň – V životě děláme mnoho, mnoho chyb. Děláme je všichni. Je
tady snad někdo, kdo nikdy neudělal chybu? Zvedněte ruku, jestliže je tu někdo takový,
člověk, který nikdy neudělal chybu. Všichni je děláme! Všichni! Není snad dne, v němž
bychom neudělali nějakou chybu. Písmo svaté říká: „Ten nejspravedlivější hřeší sedmkrát
za den“. A tak i my chybujeme... Tady je vidět nevyhnutelnost používat to jednoduché
slůvko: „promiň“. To začalo u našeho otce Adama, když se ho Bůh zeptal: „Adame, ty jsi
jedl z toho ovoce?“ „Já? Já ne! To ona mi ho dala.“ Obvinit druhého, abychom nemuseli
říci „promiň“, „odpusť“. Je to starý příběh! Je to instinkt, který stojí při zrodu tolika
katastrof. Učíme se umět uznat naše pochybení a prosit o odpuštění. „Promiň, že jsem
dnes zvýšil hlas. Promiň, že jsem přešel bez pozdravu. Promiň, že jsem se opozdil.
Promiň, že jsem tento týden příliš nemluvil. Promiň, jestliže jsem mnoho mluvil a vůbec
neposlouchal. Promiň, zapomněl jsem. Promiň, byl jsem nazlobený, a tak jsem se s tebou
pohádal. Tolik těch „promiň“ můžeme denně říci. I takto roste křesťanská rodina.
Víme všichni, že neexistuje ideální rodina a ani ideální manžel anebo ideální
manželka. Nemluvíc o ideální tchýni! Existujeme my, hříšníci. Ježíš, který nás dobře zná,
nás učí tajemství: nikdy neskončit den bez slova usmíření, bez toho, aby se pokoj vrátil do
našeho domu. Do naší rodiny. Je to běžné mezi manželi, že se vyskytnou sváry, vždy se
něco najde, pohádali jsme se... Možná jste se nahněvali, možná letěl talíř, ale prosím vás,
pamatujte na jedno: nikdy neskončete den bez udobření. Nikdy, nikdy, nikdy! Toto je to
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tajemství, tajemství udržení lásky. A k udobření netřeba dělat krasořeči... Nejednou stačí
gesto a pokoj je na světě. Nikdy neskončí den v hněvu, protože jestli ho skončíš bez
usmíření, to, co v sobě budeš mít druhý den, bude chladné a tvrdé a bude těžší se usmířit.
Pamatujte si to dobře: nikdy neskončete den bez usmíření! Jestliže se naučíme prosit
o odpuštění a odpouštět si navzájem, manželství vytrvá a bude se mu dařit. Když
přicházejí na audience anebo na mši svatou sem do Domu svaté Marty starší manželé,
kteří slaví 50 let manželství, ptám se: „Kdo koho snášel?“ A to je krásné, dívají se na
sebe, dívají se na mě a říkají: „Oba navzájem!“ A toto je krásné. To je krásné svědectví!
Z promluvy na setkání se snoubenci 14.2.2014 (vybral F. Mazura)
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ NEJEN PRO MINISTRANTY
LITURGIE
1. Kdo je ceroferář?
2. Kdo je krucifer?
3. Kdo je turiferář?
4. Kdo je navikulář?
5. Kdo je librista?
BIBLE
1. Co za trest dostal od Boha Kain za zabití Ábela?
2. Na které hoře dal Hospodin Desatero přikázání Mojžíšovi?
3. Kdo to byl Noe, co stavil, proč?
4. V co se proměnila Lotova žena, proč?
5. Jakou zemi slíbil Bůh svému milovanému národu, jak se národ jmenoval, odkud
putovali?
6. Došel Mojžíš do země přislíbené Bohem?
Ondra Jäger
MARIÁNSKÁ ÚCTA.
Už skončil mariánský měsíc máj. Oslavujeme Pannu Marii modlitbou litanií
a zpěvem krásných Mariánských písní, kterých je v kancionále mnoho. Škoda, že se sejde
málo zpěváků, kteří by připomněli ty krásné chvíle, které jsme prožívali dříve. Děkujeme
panu Buryškovi, že nám přišel zahrát aspoň na poslední májovou. Mám brožurku Věnec
nejkrásnějších písní Matce Boží, kde je mnoho písní, které se dříve zpívaly. Připomenu
jednu z nich, která se mi líbí: Když těžkou rukou svojí tě život vede vpřed. A kříž za
křížem stojí v té cestě beze hvězd. Neztrácej mysli, nezoufej si, žije Maria, žije Maria,
důvěřuj v ní. Přeji všem mnoho dobrého a duchovní posily.
Marta Motlová
Farní zpravodaj - Žamberk
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ZMIZELÉ PAMÁTKY – ČAS RYCHLE UBÍHÁ A SVĚT SE MĚNÍ
V minulosti vznikaly různé drobné stavby – kapličky, sochy svatých i nejrůznější
Boží muka. Jejich autor, motiv a čas vzniku jsou dnes neznámé, buď nebyly
zaznamenány, nebo byly zapomenuty. Tyto památky se do dnešních dnů dochovaly
většinou jen zásluhou obětavých lidí, kteří je udržovali a opravovali.
Mnohé stavby však zcela zanikly a jen se o jejich existenci vypráví. Výjimečně se
zažloutlý starý snímek v některé rodině náhodně nalezne v šuplíku nějaké staré skříně.
Dnes bychom čtenářům chtěli ukázat příklad takové stavby z místa, kudy denně projdou
stovky lidí.

Mariánská kaplička se starou školou. Pohled do spojovací uličky, zcela v pozadí dům rodiny
Kolářských, r.1942. Foto A. Kolářský
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Snímek kapličky s budovou školy vpravo (pozdější obecné školy, rodinné školy a zvláštní školy).
Dnešní gymnázium zcela vpravo s kostelem v pozadí. Snímek Vladimír Chládek

Opis povolení demolice 1967/59-KSD/1364/59, 4. srpna 1959. Adresát: Rada MNV v Žamberku.
Povolení demolice kapličky. K vaší žádosti sděluje Krajské středisko, že není námitek proti
odstranění kapličky u novostavby pošty v Žamberku. Před demolicí pořiďte fotografickou
dokumentaci objektu a celé situace. Pokud se týká kácení stromů v okolí staveniště, projednejte
laskavě tuto otázku s okresním konzervátorem ochrany přírody a krajiny s Kubíčkem. Vedoucí
střediska (podpis nečitelný). Špatně čitelný opis originálu V. Chládek
Farní zpravodaj - Žamberk
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Při dolním konci dnešních Vojáčkových sadů mezi budovou pošty a za kioskem
s občerstvením stávala krásná mariánská kaplička z roku 1882. Zanikla na základě
demoličního povolení ze dne 4. srpna 1959 (KSD/1364/59 Krajské středisko péče
o památky a ochranu přírody v Hradci Králové) a následného rozhodnutí bývalého MNV
v Žamberku z měsíce září téhož roku. Musela tak ustoupit již v té době probíhající stavbě
budovy pošty. Její vnitřní zařízení před demolicí údajně převzal zdejší římskokatolický
farář P. Jan Šimek.

Mariánská kaplička z roku 1882. Detail Vladimír Chládek
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Mariánská kaplička před demolicí s rozestavěnou budovou pošty. Snímek A. Kolářský.

V Žamberku dosud žije několik pamětníků, kteří do nízkého domu za touto kapličkou
chodili do první či druhé třídy obecné školy. Tento dům údajně býval dříve tiskárnou.
Dostupné staré fotografie (čelní strana – Stará škola s kapličkou a stromy (1935?). Snímek
archiv farnosti Žamberk, další viz tento článek) a dokumenty jsme seřadili do souboru,
který dokumentuje původní stav a následné změny těchto míst v Žamberku. (Podstatnou
část uveřejňujeme ve Zpravodaji, celý soubor mohl být však z technických důvodů
umístěn na stránkách Zpravodaje na webu farnosti Žamberk).
Za spolupráce M. Motlové, Ing. J. Cvikové (MÚ Žamberk) a Vladimíra Chládka
sestavil J. Schröffel
Z MYŠLENEK SVATÉHO VINCENCE Z PAULY
 Lidé jsou spolu vnitřně spojeni. Žijí „jeden v druhém“, neboť žijí v Kristu. Člověk,
který někomu jinému pomáhá žít, pomáhá žít Kristu a pomáhá žít všem ostatním
lidem.
 Nejdeme k Bohu bezprostředně. Cesta vede skrze bližního. S citovou láskou k Bohu se
musí spojovat činná láska k bližnímu.
 Abych skutečně žil, musím druhým k životu pomáhat a život poskytovat. Žiji tedy
skutečně jen tehdy, když s mou pomocí žijí druzí.
Farní zpravodaj - Žamberk
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 Náš život má cenu jen tehdy, je-li pokračováním života a poslání Kristova. Naše
existence je bezcenná, jestliže nepokračuje v Ježíšově životě a poslání.
 Být křesťanem a vidět bratra trpět bez toho, že bychom chtěli trpět s ním, to znamená
nemít lásku a být jen pouhým zdáním křesťana.
 Mějme dobrotivé a citlivé srdce pro bídu a utrpení bližního a prosme Boha, aby nám
dal ducha pravého poznání.
 Nemůžeme lépe pracovat na své spáse, než když žijeme a umíráme v pomoci chudým.
 Chudým pomáhejte s velkou přívětivostí a úctou. Oni vám otevírají nebe.
Občasník Nadace sv. Františka z Assisi č. 6/2009 (vybral F. Mazura)
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
„Dobrý pastýř volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí
před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.“ (Jan kapitola 10,1-16)

Dne 7.6.2015 v chrámu svatého Václava v Žamberku přistoupilo k prvnímu svatému
přijímání devět dětí z farnosti.
Děkujeme pane faráři Oldřichovi, za přípravu na první svatou zpověď a první svaté
přijímání Svátostného Krista. Každý čtvrtek se dětem obětavě věnoval a s láskou předával
učení Církve.
Ovečky Anička Králová, Anička Dušková, Kristýnka Vrbová, Lucka Topičová, Jiřík
Pachel, Slávek Matyáš, Vojta Faltus, Jaromír Matyáš a Vojta Kocúr
9
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ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY - DÍKY
Klíč, zastrčit do zámku, pootočit. Obvykle se podaří odemknout. Ale tentokrát ne –
klíč zůstává v zámku, a co nejhoršího – nejde vytáhnout, nejde s ním nic dělat. Jen trčí
v zámku, jako by ho již nechtěl nikdy opustit. Zoufalá situace – co teď? Telefonicky
povolán ku pomoci muž, který si snad s tímto problémem poradí. Přijde, koukne, ale není
po ruce potřebné nářadí. Ještě že je po ruce auto, zajede se domů, naložit vše potřebné do
tašky a zase zpět. Dalo to chvíli práci, možná i trochu „mudrování“, ale nakonec se
podařilo – klíč byl vysvobozen. Děkuji tímto pánům Zdenku Burešovi a Václavu
Prokopcovi.
Mm
NOC KOSTELŮ POD VĚŽÍ
S trochou obavy, že se lidé už nasytili výšlapu na věž i kouzla zvonů, jsem šel
zastávat úřad vrátného. Počáteční nápor asi pěti skupinek zájemců, zvědavých hlavně
o ruční zvonění, proběhl s trpělivostí a spořádaností návštěvníků. Také déšť byl
naprogramován, ale nikdo moc nezmokl. Ti šťastnější dokonce spatřili krásnou duhu
v dálce nad horami.
Zájemci se pak trousili po celou dobu až do zavírací hodiny. Přicházeli i jednotlivě.
Debatovali jsme o historii, vzpomínali na mši svatou v oratoři, kam je vodívaly babičky
i na strašidelné nahlížení okénkem do tajemné kostnice. Ptali se na postup prací v kostele
a obdivovali obě kaple, Panny Marie Bolestné i kapli zámeckou. Zajímaly je také církevní
památky v Žamberku. Proběhly debaty o výšce věží a počtu schodů. Někteří si výstup
dokonce zopakovali, to když se po prvním návratu dozvěděli, že se bude znovu zvonit.
Myslím, že atraktivnost naší kostelní věže a krásných zvonů bude návštěvníky lákat
i v budoucích létech.
František Mazura
OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ
V pátek 29.5. se uskutečnila již tradiční celostátní akce Noc kostelů. Někteří obětaví
farníci připravili a zorganizovali program, aby se i letos mohla naše farnost do této akce
zapojit. Program začínal v 18 hod. v kostele sv. Václava mší svatou a pak dále pokračoval
v kostele, v kapli P. M. Bolestné a hlavní část proběhla v kapli zámecké. Velice atraktivní
částí programu byla i letos možnost vystoupat do věže kostela a prohlédnout si půdu nad
klenbami hlavní lodi a dále pokračovat ke zvonům. Sotva jsme totiž ještě před začátkem
mše sv. otevřeli vchodové dveře do věže, abychom připravili vše nezbytné pro
zpřístupnění věže pro návštěvníky a pro ukázku ručního zvonění, už jsme měli v patách
první nedočkavé zájemce o prohlídku jindy nepřístupných prostor. Neméně lákavou
Farní zpravodaj - Žamberk
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odměnou za trochu té námahy byl i nádherný výhled z okna věže na panorama Orlických
hor, Suchého vrchu a samozřejmě města Žamberka a jeho okolí.
Ve věži jsou zavěšeny 3 zvony (pro úplnost – ve vedlejší věži je ještě 4. zvon – tzv.
umíráček), 2 z roku
2000 a 1 z roku 2001,
tedy z doby nedávno
minulé. Ze strany
návštěvníků
nejvíc
dotazů
směřovalo
právě k historii zvonů
v našem kostele a
také k době, kdy je
možno který zvon
slyšet. Na všechny
otázky
zasvěceně
odpovídal p. Šrefl. Ti,
kteří
si
uměli
prohlídku
správně
načasovat, mohli být
v 19 a ve 20 hodin
přitom, když jsme na
několik minut ručně
rozhoupali všechny 3
zvony.
Bylo
to
k poctě pana Zdeňka
Strnada,
který
významnou
měrou
přispěl
k pořízení
těchto zvonů a s nímž
se zvony na jeho
poslední cestě pro technickou závadu ani nerozloučily. Pro všechny přítomné, ať už si
potáhli za provaz nebo jen přihlíželi (někteří se zacpanýma ušima), byla bezprostřední
přítomnost při zvonění nevšedním zážitkem a odcházeli s přesvědčením, že pokud jim to
bude umožněno, vystoupají na věž i příští rok.
Velké díky patří O. Oldřichovi, rodině Parishových, všem účinkujícím a ochotným
farníkům, bez jejichž laskavé spolupráce by se tato akce nedala uskutečnit a především
pak M. Jägerové, která celou akci u nás naplánovala, domluvila a zajistila vše potřebné.
Marek Faltus
11
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Z FARNÍ KNIHOVNY
Před měsícem proběhl výprodej knih, za který bylo vybráno 700 Kč. Zakoupili jsme
pro vás čtyři nové knihy.
Zde je nabídka: Od Jana Twardowského malá knížka pro děti, nazvaná Beránek.
Jedná se o příběhy k 1. svatému přijímání, ale mohou ji číst i děti starší. Další kniha je od
známého C. S. Lewise a název zní K jádru křesťanství. Spisovatel se zamýšlí nad
nejdůležitějšími křesťanskými tématy. Další knížka potěší zejména prarodiče. Jde
o knížku Francine Ferlandové a nese název Ať žije babička a dědeček. Popisuje
problémy, se kterými se potýkají dnešní prarodiče při výchově, a je pomocí při hlídání
vnoučat. Poslední, útlá knížka, má název Farářské vtipy a napsal ji Diego Goso. Snad
přinese trochu radosti i vám.
Letos to jsou tři roky, kdy byla obnovena farní knihovna v Žamberku. Možnost půjčit
si zde knihy máte po mši svaté v neděli jednou za čtrnáct dnů. Seznam knih, které jsou
k dispozici, naleznete na webových stránkách farnosti v horní liště pod heslem
Farní knihovna. Pokud má někdo zájem o konkrétní knížku, ráda mu poradím, nemocným
lidem mohu knihy odvézt domů. V případě potřeby kontaktujte mě nebo pana faráře.
Marie Souradová
ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ
Při slavnosti Zmrtvýchvstání Páně nesli misionáři oblečeni v misijních tričkách
a šátcích obětní dary u nás ve farnosti v kostele Proměnění Páně. Po mši svaté rozdávali
před
kostelem
velikonoční dárky, které vyrobili
–
vyvrtávané
kraslice, ozdoby
do květináčů a
pomlázky.
Velkým
zážitkem
bylo
pro děti Horské
klubání. Víkendového setkání
dětí z Misijních
klubek z celé ČR
ve Špindlerově
Mlýně se od nás
zúčastnily
tři
Farní zpravodaj - Žamberk
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nejstarší misionářky Veronika, Maruška a Terezka. O Horském klubání se dočtete na
misijním webu zde: http://www.missio.cz/aktuality/skoncilo-horske-klubani-2015/
Letos již počtvrté jsme v naší
farnosti zorganizovali Misijní štrúdlování®, do kterého se zapojilo
celkem 11 maminek, kterým touto
cestou mnohokrát
děkujeme
za
všechny
sladké
i slané štrúdly a sušenky. Touto tradiční
aktivitou
PMD přispělo naše
klubko
částkou
2.050,- Kč na nutriční projekty papežských misií.
V Základní škole ve Slatině jsme zorganizovali setkání s názvem Misie v Africe. Na
programu bylo představení projektů papežských misií na africkém kontinentu, vyprávění
o životě dětí
v zambijské
školce, o vaření
tradičního
afrického jídla a o
studentech bohosloví v afrických
seminářích. Děti si
vyrobily malý
bubínek z krabiček a korálků
a zahrály si hry,
kterými se děti
baví v misiích.
S pečlivostí
a láskou chystaly také přání pro maminky ke Dni matek a nezapomněly na naši nebeskou Maminku
Marii, které nakonec společně zazpívaly písničku.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Při setkání na farní zahradě s ohýnkem a opekáčkou jsme se modlili za oběti
nepálského neštěstí, zvlášť za děti, které zůstaly samy ….
Světový misijní den dětí jsme
oslavili
uspořádáním Misijního
jarmarku® 31. 5.
2015 na Dětském
dnu na zdejším
hřišti. Nikdo neodcházel s prázdnou,
děti si odnášely
balónky, dospělí si
mohli
vybrat
z velkého množství dárků, úspěch
měly makové koláčky, voňavá mýdla i bylinková sůl. Opět velké poděkování všem maminkám, které se zapojily a připravily
i společné misijní tvoření. Mohli jsme odeslat na účet PMD přes 3.000,- Kč pro děti
v misiích.

Farní zpravodaj - Žamberk
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I naše pozdravy odvezl na Generální shromáždění PMD do Říma Národní ředitel
PMD jáhen Leoš Halbrštát, který se při audienci setkal s papežem Františkem. Máme
z toho velkou radost a plánujeme schůzku na konec školního roku, kde nám o svém
setkání se Sv. otcem bude vyprávět.
Na závěr slova papeže Františka o Světovém misijním dnu dětí:
„Světový misijní den dětí je svátek dětí, které prožívají dar víry a modlí se, aby
Ježíšovo světlo dosahovalo ke všem dětem světa. Vybízím vychovatele, aby u maličkých
pěstovali misijního ducha. Děti a mladí ať nejsou uzavření, ale otevření; ať vidí široký
horizont a jejich srdce se k němu ubírá, aby se mezi nimi zrodili svědkové Boží něhy
a zvěstovatelé evangelia. Obraťme se nyní k Panně Marii a prosme ji o ochranu pro
všeobecnou církev, aby v celém světě šířila Kristovo evangelium, světlo všech národů. Kéž
nám neustále umožňuje být na cestě a putovat pozorně, neúnavně a odvážně.“
Přeji Vám všem krásné a požehnané dny!
Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí
Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD, www.missio.cz
PODĚKOVÁNÍ ZA SVĚTLO
Při jednom příchodu po Velikonocích do kostela, byly kostelnice velice překvapeny
změnou v sakristii. Jindy tmavý a ponurý prostor byl prosvětlen novými žlutými závěsy.
Jako by Boží světlo prozářilo místo příprav na liturgii a zázemí pro udržování celého
kostela.
Samo světlo v nás podněcuje radost (a to nejen v kostele). Ani zimní krátké dny
nejsou tak příjemné, jako dlouhé a teplé červnové večery.
Mezi lidmi má chodit světlo. Boží světlo. A s ním i radost a láska. Buďme tedy i my
pro druhé světlem.
Děkujeme Vám, pane faráři, že si všímáte a zpříjemnil jste nám prostor pro službu a
práci pro kostel v Písečné.
Hanka Ryšavá
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji otci Oldřichovi za krásný dárek k mým osmdesátinám v podobě mše svaté
v zámecké kapli za účasti mé rodiny, která mě do kaple doprovodila. Také děkuji za
krásná přání jak v kostele, tak na internetu. Jsem velice potěšena takovou náklonností
a vážím si těch přátel, které mám kolem sebe.
Marta Motlová
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UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KOSTELA SV. VÁCLAVA V ŽAMBERKU
Na přání návštěvníků mší svatých v Žamberku bude zařazena do repertoáru píseň
Otče náš, vyslyš nás.... (autor J. Čižinský), kterou se mi povedlo sehnat v notách. Text je
již zařazen vložením zvláštního listu v kancionálech, které jsou k dispozici v kostele.
Protože píseň nemá číslo, a potřebuji při uvedení ho zadat na číselníku, bude této písni
přiděleno číslo 999. Pro majitele soukromých kancionálů budou na místech obvyklých
k dispozici a odebrání výše uvedené texty písně i s novým číslem.
Petr Buryška, t.č. varhaník v kostele sv. Václava v Žamberku
VÝTAH Z KRONIKY AKCÍ – ROK 2015
- začátkem února v kostele Karel Krejčí instaloval na pravou stranu v presbytáři
halogenová světla, tak už je pěkně vidět u ambonu.
- poděkování všem, kteří se zapojili do třídenní adorace v kapli P.M.Bolestné – Zelený
čtvrtek až Bílá sobota, takže tato tradice mohla dále pokračovat.
- v únoru v Letohradě a v dubnu v Dolní Čermné – VeMlad. O těchto setkáních by měli
více napsat do FZ naši mládežníci.
- v dubnu poutní mše sv. v malé, ale krásně udržované kapličce v Liticích nad Orlicí za
hojného počtu poutníků.
- koncem dubna sbírka ošacení a knih pro Diakonii Broumov v kapli P.M.Bolestné.
- u jednotlivých obrazů křížové cesty v kostele bylo instalováno malé osvětlení.
- začátkem května před kostelem žehnání motorek do další sezóny.
- také díky za kytičku na Svátek matek – druhou květnovou neděli, potěšila!
- v půlce května po celý týden začali muži stavět lešení v prostoru u bočního vchodu do
kostela, narostlo až do výše osmi pater.
- Svatodušní vaječinu s kopou vajec, trochou zábavy a nezbytného fotbalu pro mládež
tentokrát přijala fara v Písečné, snad se o tom více rozepíše někdo, kdo se toho
zúčastnil.
- Noc kostelů – v naší farnosti poprvé v roce 2011, tudíž již v pořadí pátá, začala v 18
hod. mší sv., na které nebylo moc přítomných, po mši sv. se začali lidé po
skupinkách trousit. V kostele byla vystavena k prohlídce farní kronika, kronikářka
Marta Motlová vždy podala zájemcům o tuto kroniku fundovaný výklad. V kostele
k dispozici byl také J. Kladivo. Na kůru varhaník Mgr. Jan Hajič s DiS Adélou
Venclovou zahráli i ke mši sv. a poté všem, kdo projevili zájem, předvedli tento
nástroj, a že zájemců bylo víc než dost, svědčí i to, že se ani A. Venclová nedostala
do zámecké kaple, kde mělo být také hudební vystoupení na kůru. Rovněž byla
otevřena i kaple P. Marie Bolestné vedle kostela, kde Zd. Bureš s Davidem Králem
podávali návštěvníkům informace o kapli. O výstup na věž ke zvonům je již
tradičně velký zájem, takže p. Mazura dole a zvoník p. V. Šrefl se Zdenou Píčovou
Farní zpravodaj - Žamberk

16

nahoře na věži vítali až do půl desáté mnoho účastníků. Pan J. Schröffel
v mezipatře na věži seznamoval všechny, kteří vyšlapali na věž, s historií zvonů
i částečně s historií kostela. Také byli na věži připraveni tři mladí zvoníci –
V. Rendl, M. Matějíček a D. Král, kteří rozhoupali ručně zvony. V 19.45 hod.
začal program v zámecké kapli, kam již zamířila většina návštěvníků Noci kostelů.
A jako před rokem, začalo pršet a přehnala se bouřka. V suchu v zámecké kapli to
přítomným nevadilo, a zaposlouchali se nejdříve do uvítání P. Oldřichem a hned
poté do tří povídek Karla Čapka, které přednesly žákyně literárně dramatického
oboru ZUŠ pod vedením Mgr. Olgy Strnadové – Míša Fulierová, Terezka Junková
a Natálka Dunglová, hudební doprovod mezi jednotlivými povídkami – J. Hajič
a J. Hauf. Nakonec byli přítomní seznámeni s historií kaple, tohoto výkladu se
velice pěkně zhostila Mgr. Lucie Raliková. Vyjmenováno zde bylo mnoho těch,
kteří při Noci kostelů pomáhali či účinkovali, avšak hlavní a veliké poděkování
patří té, která měla toto vše na starosti a organizovala, a to pí Marie Jägerová.
Velké díky a také – Pán Bůh zaplať!
- poslední květnovou sobotu ke kapličce Nejsv. Trojice Nad Betlémem na poutní mši
svatou přišlo hodně poutníků, a to převážně mladších a děti. V neděli byla také
poutní mše sv. v kapli Nejsv. Trojice v Kameničné.
- první červnovou neděli přistoupilo 9 dětí k 1. sv. přijímání, a to 4 děvčata a 5 chlapců.
- Závěrem tohoto výčtu ještě připojuji: úklidy v kostele i kolem kostela, výzdoba oltářů,
sekání trávy před kostelem, každodenní otvírání a větrání kostela, zkoušky
chrámového sboru, výuka náboženství, provoz farní knihovny, a další zde
neuvedené činnosti.
Díky všem!
Zapsala : Marešová M.
NOVÝ NÁRODNÍ ŘEDITEL PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL V ČR
Kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, jmenoval
Mgr. Leoše Halbrštáta, trvalého jáhna diecéze Hradec Králové Národním ředitelem
Papežských misijních děl v České republice na období pěti let.
Mgr. Leoš Halbrštát vystudoval Střední zemědělskou školu v Praze a v letech 1990 –
1994 Teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2009 byl kardinálem Dominikem
Dukou vysvěcen na trvalého jáhna a sloužil jako vojenský kaplan v posádkách Chrudim,
Pardubice a Hradec Králové. Se svou ženou Bronislavou bydlí ve Slatině nad Zdobnicí
v podhůří Orlických hor a vychovávají spolu čtyři děti Bronislavu, Barboru, Benedikta a
Bernadetu. Manželka je od roku 2009 pověřena službou Diecézní ředitelky PMD
v královéhradecké diecézi.
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Na začátku roku 2014 navrhl královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál České
biskupské konferenci Leoše Halbrštáta jako kandidáta na Národního ředitele PMD v ČR
a ten byl k 1. 11. 2014 jmenován. Od sametové revoluce je po P. Zdeňku Čížkovském
a P. Jiřím Šlégrovi třetím Národním ředitelem PMD v ČR. Protože dosluhoval závazek
u Duchovní služby AČR do 31. 3. 2015, převzal tuto funkci od 1. 4. 2015.
Ptáme se nového ředitele, s jakým záměrem do funkce nastupuje: „Naskakuji do
jedoucího vlaku. Chtěl bych pokračovat a navázat na práci svého předchůdce P. Jiřího
Šlégra. Ten za dlouhá léta vedení Národní kanceláře odvedl skvělou práci. Činnost
v PMD je úplně odlišná od působení v AČR, ale beru to jako výzvu.“ Řekněte nám, jaký je
Váš oblíbený citát: „Je od Matky Terezy a to: ,Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat.’“
Novému Národnímu řediteli PMD přejeme mnoho sil, elánu a hlavně darů Ducha Svatého
v práci i soukromém životě.
Z internetu zapsala: Marešová M.
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
LITURGIE
1. Ceroferáři: Na počátku a na konci mše svaté nesou v průvodu svíce vedle kříže. Při
pozdravení oltáře nepoklekávají a umístí svíce na vhodném místě např. na abaku.
Přináší svíce k evangeliu. Mohou držet svíce při podávání sv. přijímání v blízkosti
podávajících vždy symetricky proti sobě. Po skončení mše sv. nepoklekají, nýbrž
odcházejí v čele průvodu vedle kříže. Doporučuje se, aby ceroferáři užívali bílé
rukavičky, ovšem zásadně všichni ceroferáři, nebo nikdo.
2. Krucifer: Nese v průvodu kříž mezi dvěma ceroferáři se svícemi, za turiferářem,
ministrantem, který nese kadidlo. Po příchodu k oltáři nekleká, umístí kříž poblíž
oltáře, nebo jej může držet poblíž oltáře během celé mše svaté, pokud je u oltáře už
jiný kříž, odnese svůj do sakristie.
3. Turiferář: Nosí při mši svaté kadidelnici.
4. Navikulář: Nosí při mši svaté loďku.
5. Librista: Drží misál knězi při vstupní a závěrečné modlitbě, popřípadě při slavnostním
požehnání. Pult s misálem dává na oltář teprve po přípravě darů při lavabu, během sv.
přijímání jej může uklidit.
BIBLE
1. Byl Bohem vyhnán a označen zvláštním znamením, aby jej nemohl nikdo zabít
2. Sinaj
3. Postava ve starém zákoně, postavil archu, aby se zachránil před potopou
4. V solný sloup, neuposlechla Boží příkaz
5. Zemi zaslíbenou, Izraelité, putovali z Egypta
6. Ne
Farní zpravodaj - Žamberk
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Děkujeme všem, kdo napsali své příspěvky do tohoto čísla Farního zpravodaje. Těší
nás, že máte zájem o zkvalitnění našeho občasníku. Další písemné příspěvky můžete
osobně předat někomu z redakční rady nebo posílat e-mailem na níže uvedenou adresu.
Další číslo vyjde v září (říjnu).
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: Marek Faltus, Ondřej Jäger,
P. Oldřich Kučera, Roman Moskva, Jaroslav Schröffel a Marie Souradová. Zpravodaj byl
vydán díky dobrovolným příspěvkům aktivních farníků. Svoje připomínky a příspěvky
můžete zasílat na email: zpravodaj@farnostzamberk.cz; www.farnostzamberk.cz
Fotogalerie: http://farnostzamberk.rajce.idnes.cz/
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