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VOLÁNÍ O POMOC
Ano vychází nové číslo našeho Zpravodaje a první nadpis v něm je „Volání
o pomoc“. Již loni jsme psali o tom, že Zpravodaj málem zahynul pro malý počet
příspěvků, takže v obvyklém termínu zůstaly stolky v kostele prázdné. Po loňské výzvě se
načas objevilo více příspěvků, bohužel však nepřibylo jejich autorů – výzvu vyslyšeli
především Ti, kteří už přispívají (a většinou aktivně ve farnosti pracují i jinak) – děkujeme
za to. Chceme oslovit a vyzvat i Ty z Vás, kteří jste
do zpravodaje ještě nikdy žádný příspěvek nenapsali –
věnujte trochu svého času ostatním a podělte se námi
o své zážitky, toho, co Vám dělá radost či Vám vadí
nebo Vás prostě oslovilo.
Volání o pomoc je však tentokrát i žádostí
o pomoc při jeho technickém zpracování. Tým
redakční rady je v tuto chvíli „minimalistický“, takže
výpadek kohokoliv znamená téměř jistě časový skluz
ve vydání. Pokud se nenajdou ve farnosti další oči
a ruce ochotné pomoct při vzniku Zpravodaje,
vyvstává otázka, jestli má smysl ho i nadále tvořit
a reálně hrozí, že se jeho vydávání opět zastaví.
A co najdete v tomto čísle?
Připomínku významného životního jubilea
naší spolufarnice, tradičně zprávy o tom, co se
v naší farnosti dělo v uplynulém období. Krátké
shrnutí o svátosti biřmování, historie jejího
udělování v Žamberku a pozvánka k jejímu
přijetí pro ty, kteří ji dosud neobdrželi.
V čísle najdete i výzvu k zamyšlení nad
tím, kde si v kostele sedáme, netradiční pohled
na desatero a nechybí naopak tradiční Ondrův
kvíz.
Přejeme všem hezké počtení a ještě jednou
„voláme o pomoc“: Pište do našeho Farního
zpravodaje a nabídněte pomocnou ruku při jeho
tvorbě, ať se můžeme i nadále těšit, že se
jednou za čtvrt roku objeví na stolcích v kostele a na farních stránkách.
Redakční rada
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A JE TU ZKRÁTKA DEVADESÁTKA
„Emilko“, tak ji mnozí z nás oslovujeme napříč generacemi.
Vždycky milá, vstřícná, vděčná za každé slovo a projevený zájem.
Před 40 lety jsem ji „objevila“ za přepážkou ve spořitelně,
upravenou paní s decentním šperkem na blůzičce, prostě Paní
úřednice. Tehdy mě byla o to bližší, že jsem se právě seznamovala
s cizím městem a vždycky jsem ji vídala v kostele. Teprve
postupem let jsme se
blíže seznámily, při
farních akcích a hlavně v chrámovém sboru. Obdivuji její
vitalitu, zájem o dění
kolem sebe a čistou
Ta ji přenáší přes
kdy již zdraví není to,
třebuje pravidelnou
I
přesto
se,
mášovi, může každou
mší sv.
Jsem ráda, že
září
mohla
paní
společně
s farností
neuvěřitelným devaninám! S úsměvem
užila
setkání
se
Jistě to také podpočasí, které farní
A tak to má být.
je jednou za život.

a hlubokou víru.
problémy stáří,
co bývalo, a popéči.
hlavně díky Toneděli
účastnit
jsem na konci
Emilce Jirešové
popřát
k jejím
desátým narozea v pohodě
si
známými lidmi.
pořilo
krásné
den
provázelo.
Vždyť devadesát

Milá Emilko, ještě jednou - přiměřené zdraví, stálý optimismus a vědomí Boží
blízkosti každý den.
S úctou Marie Jägerová
BIŘMOVÁNÍ.
V naší farnosti během ohlášek již několikrát zaznělo, že by od listopadu do června
probíhala příprava na biřmování. Zájemci starší 18-ti let by se měli přihlásit u P. Oldřicha.
Podívejme se nyní, co to vlastně „biřmování“ je, kdo ho smí obdržet a kdy v naší
farnosti tato událost probíhala.
Svátost biřmování (z lat. confirmatio – posílení, upevňování) je jedna ze sedmi
svátostí. Spolu s křtem a eucharistií je biřmování jednou z iniciačních svátostí. (z lat.
initium – začátek). Biřmování je svátost ustanovená Ježíšem Kristem, jejíž prostřednictvím
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křesťan od Boha dostává pečeť daru Ducha svatého. Spolu se křtem a svátostí svěcení
biřmování vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné znamení, proto se tyto svátosti mohou
přijmout jen jedenkrát za život.
Svátost biřmování může přijmout každý pokřtěný člověk,
který ji dosud nepřijal a který dosáhl věku užívání rozumu.
Pokud přijímá člověk křest až v dospělosti, bývá někdy (ne
vždy) zároveň biřmován. Řádným udělovatelem svátosti
biřmování je biskup. V případě nutnosti může dát biskup
kněžím dovolení, aby udělovali biřmování.
Svátost biřmování se uděluje prostřednictvím pomazání
olejem (křižmem) na čelo, spolu s vkládáním rukou udělovatele
svátosti a slovy: Přijmi pečeť daru Ducha svatého (lat. Accipe
Signaculum doni Spiritus Sancti).
Při tomto úkonu stojí za biřmovancem jeho kmotr, který má
svou pravou ruku na jeho pravém rameni. Tím stvrzuje, že bude
biřmovanému duchovní oporou.
Významem svátosti biřmování je zvláštní vylití Ducha
svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den Letnic.
V důsledku toho přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti – hlouběji zakořeňuje
biřmovaného do Božího synovství, pevněji jej spojuje s Kristem, rozmnožuje v něm dary
Ducha svatého, dokonaleji jej spojuje s církví a poskytuje biřmovanému zvláštní sílu
Ducha svatého, aby šířil a bránil víru slovem i skutkem.
Křesťan se na biřmování připraví duchovní přípravou (katechezí), horlivější
modlitbou, svátostí smíření (zpovědí). Je vhodná pomoc kmotra či kmotrů. Církev
doporučuje, aby kmotrem byla táž osoba, která byla vybrána pro křest.
Ve farní kronice, kterou pečlivě vede pí Marta Motlová, se můžeme dočíst, že svátost
biřmování
byla
udělována:
 8.
září
1928
biřmoval biskup Dr.
Karel Kašpar za
děkana P. Františka
Kočího
 16. června 1940
biřmoval biskup Dr.
Mořic Pícha za
děkana P. Josefa
Jakubce
 24. června 1951
biřmoval Dr. Mořic
Pícha za zastavatele
fary
P.
Ignáce
Dovrtěla
Toto bylo uvedeno v kronice, ale počet biřmovanců není uveden.
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 27. října 1973 biřmoval kapitulní vikář Dr. Karel Jonáš za děkana P. Jana Šimka. Zde již
byl uveden počet biřmovanců: 160.
 Dne 10. května 1997 biřmoval biskup Karel Otčenášek za účasti P. Daniela Koláře – 49
biřmovanců.
 22. září 2006 biřmoval biskup Dominik Duka za účasti P. Oldřicha Kučery – 12
biřmovanců.
Jaký zápis
bude ve farní
kronice o dalším biřmování,
bude záležet na
každém z nás.
Pokud
ještě
někdo
není
biřmovaný,
i když je již
třeba staršího
ročníku, je to
vhodná příležitost,
využít
této možnosti,
pokud se nám
nabízí.
Z internetu a farní kroniky čerpala – Marešová M.
Zároveň se na ostatní farníky a pamětníky obracíme s výzvou, zda by případné další
poznatky nebo snímky z udílení této svátosti v naší farnosti v minulých létech neposkytli
redakční radě Zpravodaje.
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ NEJEN PRO MINISTRANTY
LITURGIE:
1. Co je komže?
2. Co je superpelice?
3. Kdo jsou insignáři?
4. Seřaď, jak jdou po sobě liturgické doby dle
liturgického roku, vypiš. (je jich šest)
5. Co vyjadřuje prostrace, co prostrace je? (pouze na
velký pátek)
6. Jaké děláme dva základní druhy kříže při mši svaté?
(ty, kterými se žehnáme)
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BIBLE:
1. Došel Mojžíš do země přislíbené Bohem?
2. Jak dlouho bloudil zaslíbený národ pouští?
3. Co byla mana, jaký zákaz u ní porušili, jak je Bůh potrestal?
4. Pravidla pro správný život se nazývají?
5. Jaké bylo Abrahámovo první jméno?
6. Jak se jmenoval Abrahámův syn?
Ondra Jäger
P. JAN ŠIMEK
Paní Radová, neteř P. Jana Šimka z Náchoda vzpomíná na svého strýčka:
Čas tak utíká. 4.11.2015 uplyne již 30 let, kdy Pán Života a smrti povolal svého
pastýře, aby vydal plody své kněžské práce z vinice, kterou mu svěřil.
Prosme Boží Milosrdenství, aby Pán nebyl svému služebníku Janovi soudcem
přísným, až bude soudit pastýře i stáda. Modleme se, abychom byli Korunou a radostí
Jeho a pastýř, který 33 let sloužil Pánu Bohu a lidu Božímu v Žamberku, aby dosáhl
nevadnoucí koruny života věčného. Amen.
Vzpomeňme při mši svaté a v modlitbách: Bože, pamatuj na svého služebníka Jana,
kterého jsi ze světa povolal k sobě. Byl pokřtěn v Krista a stal se mu podoben ve smrti.
Dej, ať se mu podobá i ve vzkříšení, až Kristus probudí mrtvé a našemu tělu pozemskému
dá podobu svého těla oslaveného. Přivítej ve svém království také ostatní naše zemřelé
bratry a sestry i všechny, kdo odešli z tohoto světa v tvém přátelství. Splň naši naději, že
s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Potom už nebude pláč, protože Tě
uvidíme tváří v tvář a budeme Ti podobní na věky Bože náš. A věčně Tě budeme chválit.
Amen.
Marta Motlová
PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY
Poradna pro ženy a dívky je provozována organizací
Centrum naděje a pomoci, (CENAP), kde je nabízeno
sociální poradenství postavené na křesťanských
hodnotách.
Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klientkám
a jejich partnerům profesionální a lidský přístup, pro
kterou je poradna oblíbená a vyhledávaná. Poradna nabízí
klientům široký záběr v řešení různých potíží. Častými
tématy jsou problémy ve vztazích partnerských
i mezigeneračních, dále řešení problematiky antikoncepce
i nečekaného těhotenství a zvládání vyčerpání matek při
péči o děti a domácnost. Pracovnice poradny podporují
rodiče k přijetí všech počatých dětí, a proto také nabízí
5

Farní zpravodaj - Žamberk

podporu nejen v průběhu těhotenství.
Samozřejmě pracovnice se věnují problematice nároků dávek ze státního sociálního
systému. Poradkyně řeší i problematiku domácího násilí a problematiku závislostí, které se
nevyhýbají ani křesťanským rodinám.
Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u párů, kterým se nedaří otěhotnět.
Manželé, kteří touží po miminku, jsou často ve velkém stresu a vlastního sebeobviňování,
až se jim výsledně nedaří žít spokojený manželský život. Proto je zde pro ně nabízená
psychosociální podpora.
Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc ženám po potratu a to umělém
i spontánním. Ženy, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, se často ve společnosti
setkávají s nepochopením a odmítnutím. V této poradně je zde naopak nabízená pomoc
a přijetí.
Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytuje, tak především podporuje
rodičovské kompetence svých klientů, posiluje práva žen v úctě ke křesťanským hodnotám
a jejich sebe-přijetí v každodenním životě.
Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pracovnic ke klientům. Což znamená,
že poradkyně vnímají všechny klientovy složky osobnosti. Věnují se jak sociálním
potřebám klientů, ale i jejich biologickým, psychickým a spirituálním potřebám.
Je možné, že znáte čínskou povídku o dvou vesnicích, jejichž obyvatelé zažívají hlad
a do každé z nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesničanů o nasycení, oba rybáři se
rozhodnou vesničanům pomoci. Každý ale jiným způsobem. První rybář každý den
vesničanům vyloví ryby a tak žijí obyvatelé vesnice mnoho let v sytosti. Druhý rybář své
vesničany naučí rybařit a vesničané každé ráno si nachytají ryby sami. I když je to cesta
náročnější, vesničané výsledně jsou také sytí. Jednoho dne oba rybáři zemřou. A co se
stane? Výsledek je Vám jistě znám. První vesnice opět zažívá hlad a bídu. Druhá žije
v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství je směřováno tak, aby klienti po konzultacích
byli schopni vést smysluplný život bez podpory poradny.
Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bezplatně. Aby organizace Centrum
naděje a pomoci (CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, nedílnou součástí praxe je
též nabídka využití dalších programů a poradenství, které je již nad rámec sociálního
poradenství.
I když poradna sídlí v Brně na Vodní 13, není omezena jen pro obyvatele Brna. Pro
možnost e-mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického (543 254 891) spojení a dobré
dostupnosti z vlakového a autobusového nádraží je zde pro všechny.
Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly pomoci Vám nebo Vašim blízkým, ráda
bych Vás povzbudila v kontaktování poradny.
Bc. Milada Lázničková DiS www.cenap.cz
POSTUPTE SI DO VOZU, ANEB KOSTEL NENÍ AUTOBUS
Když jsem byl student, jezdíval jsem pravidelně do školy a ze školy autobusem. Ten
byl často velmi plný a hrozilo, že se někteří cestující nevejdou do vozu a zůstanou na
nástupišti. Řidič v takovém případě hned od začátku nabádal každého, aby si postoupil až
dozadu, aby se všichni cestující vešli. Někdy vznikla mezi lidmi příkladná solidarita, jindy
převládla touha stát na tom nebo onom výhodném místě.
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Snad z této doby zůstal mezi věřícími pocit, že si v kostele nemají sedat příliš
dopředu. Někteří si dokonce zcela plánovitě sedají co nejvíc dozadu. Dívám se na to od
oltáře a je mi smutno. Přední lavice jsou velmi často prázdné a to dokonce i v neděli. Ve
všední den, kdy se sejde v kostele třeba jen dvacet věřících, jsme rozeseti až do druhé části
chrámové lodi. Část lidí sedí v lavicích osamoceně, někde sedí dva nebo tři vedle sebe, ale
celkově jsme roztroušeni, jako bychom si vzájemně překáželi, jako bychom spolu nechtěli
mít nic společného. A přece by bylo o tolik lepší, kdybychom byli pěkně pospolu. Vpředu,
samozřejmě. Vždyť i samotná liturgie počítá se společenstvím, které je soustředěno kolem
oltáře a ne rozeseto kdoví kde. Jak těžko se zpívá, když jednotlivé hlasy zní slabounce
každý z jiného kouta chrámové lodi. Při pozdravení pokoje musí věřící často vystoupit
z lavice a hledat někoho, komu by podali ruku. Copak je tak těžké sednout si spolu
v přední části? Lépe uvidíte a možná i uslyšíte. Paní kostelnice nebude muset běhat po
celém kostele, když bude hledat ochotné lektory nebo žalmisty a budeme mít k sobě tak
nějak blíž. Co myslíte, stojí to za pokus?
Zvláštní kapitolou v této úvaze je nedělní bohoslužba. Mohlo by se zdát, že je kostel
tak nějak zaplněn a že tento problém nehrozí. Často sedíme na svém „vysezeném“ místě.
Někdy i po generace. Ale problém je stejný. V přední části je jednoznačně nejvolněji, zato
část lidí sedí až za mříží. Tato část chrámu je vyhrazena zejména pro dobu, kdy není
možné nechat celý kostel otevřený. Tento prostor je přístupný po celý den, aby věřící nebo
třeba i zvědavci mohli vejít do kostela v průběhu dne, ztišit se, pomodlit se … Při mši zde
není dobře slyšet a vidět není teprve nic. Část těch, kteří zde sedí, se rekrutuje z pozdně
příchozích. Nechci teď příliš rozebírat pozdní příchody, ale vidím, že jsou v podstatě dva
druhy lidí, kteří přicházejí pozdě. Jedni, kteří chodí pozdě stále, protože prostě nemají
potřebu přijít včas a těch pět minut přece mohou využít „lépe“. Jiným se něco
nepředpokládaného přihodilo a zpozdili se často ne vlastní vinou. Myslím, že obě tyto
skupiny mají jedno společné. Nechtějí pozdním příchodem rušit ostatní při mši a tak si
sednou raději za mřížku. Kdybychom si ale sedali, jak přicházíme do předních lavic,
zůstala by místa vzadu volná právě pro ty, kteří přijdou pozdě ať už z jakýchkoli důvodů.
A ještě něco mám na srdci. Při podávání svatého přijímání si všímám, že několika
lidem se už špatně chodí. Některé vedou jejich blízcí, jiní se snaží dojít sami. Nebylo by
lepší posadit se do první lavice a při přijímání jen povstat na znamení, že chci přijmout?
Určitě bychom se na tom domluvili. Odstranili bychom tak riziko upadnutí a svaté
přijímání by bylo celkově plynulejší. Druhou skupinou, kterou bych rád viděl vepředu,
jsou děti. Já vím, ony jsou někdy hlučné a všelijak se melou a šijou sebou, ale těžko cokoli
ze mše svaté pochopí ze zad paní, která sedává před nimi. Trochu toho dětského ruchu
jistě zvládneme, a když není zbytí, mohou s nimi rodiče na chvilku vyjít ven. Ty větší děti
mohou ministrovat. Chce to jen je k tomu trochu povzbudit. Jak velké děti jsou vítány?
Každý školák může přijít a určitě to zvládne. Menší děti, které chodí do školky, by měl
doprovodit starší sourozenec nebo tatínek. Stačí, když přijdou deset minut před začátkem
mše do zákristie. Můžete jim říct, že po mši dostanou za odměnu malou sladkost. Nejen,
že tyto děti budou lépe vtaženy do liturgie, s postupem doby se začnou ptát na některé
věci, ale zcela jistě jim mše svatá i lépe uběhne při aktivní službě než při koukání na záda
někoho staršího kdesi v koutě kostela.
Nechtěl bych, aby tento příspěvek působil jako nějaká kritika kohokoli. Je to jen odraz
myšlenek, které se mi už dávno honí hlavou. Chtěl bych tímto naše společenství povzbudit
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k aktivnější účasti na mši svaté a snad i ke kvalitnějšímu prožívání společné liturgie.
Zkuste o tomto tématu mluvit spolu a vzájemně se povzbudit k nějaké třeba i malé změně.
brácha Tom J.
DESET BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ DUŠI MOU PŘED PÁDEM CHRÁNÍ.
1. Moudrý člověk nevymění Stvořitele za stvoření.
2. Jméno Boží v úctě mám, nadarmo je neříkám.
3. Televize není oltář, Krista nenahradí polštář. V den Páně nech práci být, jdi se raděj
pomodlit.
4. Za rodiče vděčný jsem, díky nim jsem to, co jsem. Děti nemám pro sebe, mám je přivést
do nebe.
5. Nesmím mečem skolit bratra, ani na něj hledět z patra.
6. Proti ďáblu mocná zbraň, čistotu si v sobě chraň.
7. Vše za sousedovým plotem neznárodním ani okem!
8. Obhajuj vždy druhých čest, nemluv o nich špatnou zvěst.
9.-10. Bojuj proti pokušení, nechtěj to, co tvoje není.
POKUS O PŘELOŽENÍ DESATERA BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ DO DNEŠNÍHO JAZYKA
1. Nebudeš mít jiné bohy! Nemusíš se bát moci hvězd, ani kouzel člověka, ani strašidel,
ani osudu. Já chci být tvým pomocníkem: drž se mne a budeš svobodný. Nemusíš si
o mně dát nic namlouvat od těch, kdo o mně moc mluví a předstírají, že vědí, jaký
jsem. Já chci být tvým učitelem ve svém Synu: drž se jeho slov a budeš žít v pravdě.
2. Nebudeš zneužívat mého jména! Nemusíš mne
mnohým modlením a zbožnými úkony
donucovat, abych ti pomohl. Já jsem tvůj
přítel – a zcela dobrovolně: drž se mne a
budeš žít pokojně.
3. Budeš zachovávat den odpočinku! Nemusíš se
uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že
něco někde zmeškáš. Já tě chci vést světlem
svého Ducha: drž se mne a budeš žít zdravě.
4. Budeš ctít otce a matku! Věř, je to nakonec
únavný život, stále se bouřit proti rodičům,
proti učitelům, proti pořádkům života. Stálá
vzpoura zotročuje stejně jako slepá
poslušnost. Ty tak žít nemusíš. Já chci být tvým nebeským Otcem: drž se mne
a budeš žít ve svorné lásce.
5. Nebudeš zabíjet! Nemusíš jednat s druhými jako s konkurenty, které je nutno pracovně
předstihnout, osobně vyřídit, aby tě nepředstihli oni. Já chci být tvým ochráncem: drž
se mne a budeš žít beze strachu.
6. Nebudeš cizoložit! Nemáš zapotřebí, aby ses karikaturami nezralé a příživnické lásky
připravil o radost z lásky pravé. Já chci být dárcem tvého štěstí: drž se mne a naučíš
se milovat krásně a věrně.
Farní zpravodaj - Žamberk
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7. Nebudeš krást! Nemusíš se pachtit za nečestným obohacováním. Ať okrádáš bližního
nebo stát, dopadne to vždy stejně: co získáš na majetku, ztratíš na klidné mysli. Já
chci být tvým živitelem: drž se mne a poznáš, že větší radost je dávat než brát.
8. Nebudeš lhát! Nemusíš se zaplétat do lži, abys zakryl své slabosti. Lež plodí nedůvěru
a ta dělá ze spolužití peklo. Já, tvůj Bůh, mám k tobě důvěru: drž se mne, naučíš se
důvěřovat a budeš sám důvěryhodný.
9. Nebudeš žádostivě dychtit po ženě svého bližního! Nemusíš zatěžovat svůj život
dychtěním po kradené lásce, která působí rozvraty. Já, tvůj Bůh, ti dávám lásku ryzí:
drž se mne a poznáš lásku obšťastňující.
10. Nebudeš závistivý ani chamtivý! Nemusíš se užírat závistí druhým. Zbavil by ses tak
radosti z vlastního. Já, tvůj Bůh, ti dávám dobré dary: drž se mne a naučíš se žít
spokojeně.
VÝTAH Z KRONIKY AKCÍ ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 :
Pátek 12.6.15 – VeMlad – zakončení adoračního řetězce – Bystřec. Z naší farnosti se
zúčastnili Kuba Kladivo a Jirka Král.
Sobota 13.6.15 – v Klášterci n. Orl., se konalo setkání přátel Aničky Tomanové, kostel
zcela zaplněn, mši sv. v 10 hod. sloužil P. Vojtěch Novák z Rakovníka.
Neděle 14.6.15 – ve 14 hod. poutní mši sv. v Helvíkovicích , po mši sv. pouťový koncert
Broni Halbrštátové + 3 mladé hudebnice.
Sobota 11.7.15 – v 16.30 hod. poutní mše sv. v kapli Pod Suticí .
- dětem začal farní tábor v Bartošovicích na faře. Účast: 38 dětí a 12 dospělých.
Tábor skončil v sobotu 18. července, kdy se děti vrátily v pořádku domů.
Sobota 25.7.15 – poutní mše sv. v 16.30 hod. u kapličky sv. Anny.
Úterý 28.7.15 – v presbytáři kostela bylo instalováno pravé vitrážové okno.
Sobota 15.8.15 – poutní mše sv. v zámecké kapli, při které zahrála Stáňa Brůnová a zpíval
sbor dětí z Klášterce.
Sobota 22.8.15 – ve 13 hod. poutní mše sv. v kapli na Žampachu.
- v kostele byl instalován nový číselník, protože původní každou chvíli nešel.
Sobota 29.8.15 – v 9.30 hod. v kapli v Helvíkovicích mše svatá a žehnání nového praporu
při oslavě 650. výročí obce. Zpěvem doprovázela Broňa Halbrštátová a také
Mgr. Dagmar Dvořáčková, která měla přede mší koncert na renovované varhany.
Po mši sv. následoval další program.
Pondělí 31.8.15 – na mši sv. bylo tentokrát kolem 25 dětí, protože se před začátkem
školního roku žehnaly aktovky a školní potřeby. Mši sv. provázel na kytaru
O. Jäger.
Sobota 5.9.15 – v 16.30 hod. poutní mše sv. v kapli na Rozálce. Po mši sv. adorace do
19 hod.
Pátek 11.9.15 – po večerní mši sv. setkání členů pastorační rady na faře.
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Sobota 19.9.15 – v HK se konalo diecézní setkání ministrantů, z naší farnosti bohužel
nikdo nebyl.
- odpoledne probíhala v Klášterci n. Orl. duchovní obnova na téma: Příprava na
Národní eucharistický kongres, kterou vedl P. Willibald Zenkert ORC z Fatimy.
Pondělí 21.9.15 – na faře začala výuka náboženství v novém školním roce.
Pondělí 28.9.15 – slavnost sv. Václava, pouť a farní den. Při mši sv. zazpíval chrámový
sbor, ministrant okuřoval. Po mši sv. se téměř všichni odebrali na farní zahradu,
kde byl již postavený stan a připraveno občerstvení. Stan se zcela zaplnil. Po
obědě - guláš s knedlíkem, nebo sekaná a bramborový salát – následovala družná
zábava. Děti měly kromě malé trampolínky a balonů opět k projížďce oslíka
Kleofáše, takže na všechny vyšlo, oslík trpělivě vykračoval kolem zahrady.
Dostavila se také hudební kapela – Jašeto, která zahrála k poslechu, ale i k tanci.
Na tomto farním dnu oslavila krásné kulaté jubileum – 90-tiny, pí Emilka
Jirešová. Popřát jí přišlo mnoho gratulantů, s dortem, kyticí růží, balíčkem
s dobrotami a dalšími drobnými dárky. Počasí nám velice přálo, bylo slunečno,
i když foukal trochu vítr. Kolem čtvrté hodiny odpoledne se začala zahrada
vylidňovat, takže muži uklidili lavice, sundali stan, ženy vytřely kuchyň a další
prostory fary.
- v 18 hod. proběhl v kostele varhanní koncert Michala Novenka.
Sobota 3.10.15 – v 16.30 hod. byla poutní mše sv. v kapličce na Houkově.
Ovšem není zde uvedeno mnohem více dalších činností – jako např. úklidy kostela,
kapliček před poutí, úklid kolem kostela a sekání trávy, výzdoba květinami, zkoušky
chrámového sboru, aj.
Zapsala: Marešová M.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY KONANÉ DNE 11. 9. 2015 V ŽAMBERKU
Přítomni: O. O. Kučera, V. Matyáš, P. Zářecký, M. Faltus, P. Holubář, M. Jägerová
Omluveni: T. Ježdík, P. Klíž, A. Dostálková , J. Kladivo, O. Jäger, P. Brůna
Jako obvykle jsme jednání pastorační rady zahájili modlitbou. Po ní otec Oldřich
poděkoval za všechny aktivity, které proběhly v uplynulém půl roce a na nichž se podílelo
množství farníků: za důstojný průběh velikonočních obřadů, Noc kostelů, 1. sv. přijímání
dětí, dětský tábor, za přípravu slavnosti 650 let založení obce Helvíkovice se mší
sv. a žehnáním praporu. Otec Oldřich rovněž poděkoval muzikantům, chrámovému sboru,
ministrantům, akolytům, kostelníkům, za zhotovování nástěnek, květinové výzdoby,
úklidy, postavení lešení, za výuku náboženství. I za všechny práce, které probíhaly po
celou tu dobu na faře i kolem kostela.
Ve Slatině n. Zd. probíhala rekonstrukce části fary, byla zbudovaná kuchyň, podlahy
a topení, poděkování patřilo. P. Holubářovi.
Farní zpravodaj - Žamberk

10

V souvislostí s nedávným úmrtím a pohřbem maminky O. Oldřich poděkoval za
všechny projevy účasti a všem, kteří se zúčastnili pohřbu.
Informace
V nadcházejícím školním roce
bude náboženství na faře
v Žamberku probíhat 1 x
za 14 dní, první hodina
bude v pondělí 21. 9.
Ve Slatině nad Zdobnicí bude
náboženství ve škole
vyučovat Mgr. Bronislava
Halbrštátová.
V Písečné se výuky náboženství
ujme
Bc.
Marie
Souradová.
V případě dostatečného počtu zájemců bude od listopadu probíhat příprava na biřmování,
které by se uskutečnilo v měsíci květnu nebo červnu příštího roku.
28. září se sejdeme na dalším farním dnu, jehož příprava právě probíhá.
Vydávání Farního zpravodaje závisí na počtu příspěvků farníků. Pokud chceme jeho
tvorbu i nadále udržet, je třeba, aby se do toho zapojili další lidé.
O. Oldřich zdůraznil požadavek, aby byl vždy včas informován o zkouškách chrámového
sboru i plánovaných úklidech, aby se předcházelo možným shodným termínům
jiných aktivit.
Restituce – P. Zářecký vypracoval odborný posudek k restituovanému majetku. Farnost
získala nevelký pozemek, do konce září by mělo být ukončeno jednání biskupství
s MěÚ Žamberk o dalším osudu pozemku, jehož se týká protipovodňové opatření.
Bylo zakoupeno 5 ks stolů a lavic.
Církev v ČR je připravená podílet se na pomoci uprchlíkům, kteří jsou nuceni odcházet ze
svých domovů.
V Žamberku bylo v presbytáři zasazeno druhé vitrážové okno, poděkování firmě, která
zhotovení sponzorovala.
Na restaurování je další sektor lavic, pod nímž byl objeven vstup do staré krypty.
Pokračuje se i v restauraci maleb, natírání fary a obou vchodů do přilehlých
obchodů. Na vybudování WC u kostela je zhotovena finanční rozvaha, která
předpokládá s náklady nejméně ve výši 200 tis. Kč. Další postup závisí na získání
těchto prostředků.
Do kostela ve Slatině n. Zd. bude instalován číselník.
V kapli v Helvíkovicích se žádná oprava neplánuje.
V Písečné proběhne oprava věže a schodů do sakristie.
V Líšnici proběhne výměna koberců a v plánu je pořízení nových světel.
V poměru 4 : 2 byl přítomnými odsouhlasen dotaz, zda hrát při význačných slavnostech
státní hymnu, např. při poutních slavnostech sv. Václava a sv. Rozálie, 28. 10.
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v Den české státnosti, na Nový rok atd. Hymna bude následovat vždy hned po
závěreční písni, Svatováclavském chorálu nebo Te Deum.
O. Oldřich Kučera
předseda pastorační rady

Marie Jägerová
sekretářka pastorační rady

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
LITURGIE
1. Sukně – ministrantské oblečení
2. Rocheta – bílé roucho pro ministranta
3. Drží insignie – berlu a mitru
4. Advent, Vánoce, Liturgické mezidobí, Doba postní, Velikonoce, Liturgické mezidobí
5. Projev nejvyšší úcty, lehnutí před presbytářem
6. Velký a malý kříž (velký – začátek a konec mše svaté, malý – při evangeliu)
BIBLE
1. Ne
2. 40 let
3. Bílý chléb, nasbírali si ho do zásoby přes Boží zákaz, ráno bylo všechno zkažené
a červivé
4. Desatero
5. Abram
6. Izák
Děkujeme všem, kdo napsali své příspěvky do tohoto čísla Farního zpravodaje. Těší nás,
že máte zájem o zkvalitnění našeho občasníku. Další písemné příspěvky můžete vhazovat
do schránky umístěné v kostele nebo posílat e-mailem na níže uvedenou adresu. Další
číslo snad (viz úvodník) vyjde před vánoci.
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: Ondřej Jäger, P. Oldřich Kučera, Roman
Moskva a Marie Souradová. Technické zpracování: Ondřej Jäger a Roman Moskva.
Zpravodaj byl vydán díky dobrovolným příspěvkům aktivních farníků. Svoje připomínky
a
příspěvky
můžete
zasílat
na
email:
zpravodaj@farnostzamberk.cz;
www.farnostzamberk.cz
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