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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Děkuji Vám všem, kteří podporujete farní život mnohými službami a pomocí v kostelích
i farách a tím také pomáháte růstu Božího království a osobnímu posvěcení. Pěkné
a pokojné prožití svátků Velikonoc a správné pochopení smyslu Kristovy oběti Vám všem
přeje
P. Olda Kučera
KAPLE PANNY MARIE BOLESTNÉ /DŘÍVE KOSTNICE/
Malby byly obnoveny restaurátory v letech 1996-2003. Ve výklenku na levé straně na
stropě je brána do nebe, nad vchodem je na stropě chřtán do pekel. V kopuli je poslední
soud.
Na oltáři je Pieta a kolem ní symboly, spjaté s ukřižováním Pána
Ježíše. Z pravé strany zdola jsou kostky, s nimiž losovali Ježíšův oděv.
Ruka znamená políčkování. Nahoře je Veroničina rouška s hlavou Pána
Ježíše. Z levé strany obrazu se díváme na sloup bičování, meč Petrův,
kterým uťal Malchusovi ucho. Kohout symbolizuje zapření Pána Ježíše
sv. Petrem. Hůl s košem je světlo, kterým si svítili žoldnéři při zatýkání
Pána Ježíše. Je tam také palma při vjezdu P. Ježíše do Jeruzaléma. Dole
nalevo je znázorněno vězení, ve kterém P. Ježíše zavřeli. Kalich
znázorňuje nádobu na mytí rukou Pilátem. Je tam také třicet stříbrných,
které dostal Jidáš, aby zradil P. Ježíše. Nahoře na levé straně oltáře drží
andělíček důtky, kterými bičovali P. Ježíše. Pravý andělíček drží kleště a hřebík. Nad ním
andělíček drží kladivo a kříž. Na levé straně oltáře je postava sv. Máří Magdalény, na
pravé straně sv. Jan s knihou, kteří stáli pod křížem.
V roce 2006 15.11. se neznámí vandalové dostali dveřním okénkem dovnitř kaple
a odcizili 4 andělíčky z oltáře. Hodnota škody je 200.000 Kč.
V roce 2001 byly kosterní pozůstatky z kostnice přemístěny na hřbitov. Místo uložení
bylo vybráno u severozápadní hřbitovní zdi a jeho plocha je 4 x 9 m.
Důvodem tohoto přemístění byly restaurátorské práce v kostnici. Na hřbitovní zdi
byla připevněna deska s nápisem: Zde jsou uloženy kosterní pozůstatky z kostnice při
kostele sv. Václava v Žamberku.
Z farní kroniky zapsala Marta Motlová.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 9. ledna a částečně v neděli 10. ledna 2016 probíhala v Žamberku a okolí
Tříkrálová sbírka pro Oblastní Charitu Ústí nad Orlicí. Koledníci obcházeli domácnosti,
popřáli do nového roku Boží požehnání, zdraví, předali drobné dárečky, napsali na dveře:
K+M+B 2016 a vybírali pro potřeby Charity.
Vybralo se:
Žamberk
Tříkrálový koncert
pokladnička v kostele
Dlouhoňovice
Helvíkovice
Celkem :

59.346,- Kč
2.564,- Kč
0.500,- Kč
19.992,- Kč
6.761,- Kč
89.163,- Kč

V dalších obcích naší farnosti:
Líšnice
4 skupinky
Písečná
4 skupinky
Slatina n. Zdob. - pro Farní charitu Rychnov n. Kn.

24.786,21.554,24.805,-

Děkujeme koledníkům, jejich vedoucím a všem, kteří ochotně a štědře přispěli na tuto
Tříkrálovou sbírku. Takže všem - PÁN BŮH ZAPLAŤ!
Zdislava Králová
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2016
Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo
se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme paní Králové
a všem, kdo jí pomáhají v Žamberku a okolí, zástupcům
obecního úřadu a farnosti.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro Charitu
má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám daří
podporovat některé služby, a pomáhat tak potřebným.
Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za
radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví
a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už dopředu
koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak stala součástí společenského
života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů
Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo pečovatelské služby.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2016.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Iva Marková
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V neděli 10. ledna 2016 v 15 hodin v kostele sv. Václava v Žamberku byl koncert.
Účinkovala „Schola cantus gregoriani“ pod vedením Mgr. Jana Lorence. Schola cantus
gregoriani svým pojetím navazuje na starobylou tradici jednohlasého gregoriánského
chorálu, tj. vlastního zpěvu římsko-katolické církve. Od počátku se jedná o sbor
liturgický: zpívá latinské mše a nešpory v Hradci Králové, úplně závidím. Krásné mužské
hlasy se v našem kostele krásně rozléhaly, nádherný hlas našich varhan naplno, prostě byl
to zážitek! I pěkné uvádění a pak choreografie: zpívání vzadu v kostele, u obou
postranních oltářů v prostředku i u hlavního oltáře. Škoda jen, jako vždy, přišlo málo lidí.
Mně se to moc líbilo!
L. Červená
VELIKONOCE
- na Velikonoce si připomínáme Ježíšovu smrt a vzkříšení
- Židé si na Velikonoce připomínají vyvedení Izraelitů z Egypta pod vedením Mojžíše
DOBA POSTNÍ:
Před dobou velikonoční je doba postní - půst - odřeknutí se něčeho.
Proč se postit? - abychom dokázali získat nadvládu sami nad sebou a mohli se obrátit od
nepodstatného k podstatnému, to je k Bohu.
Začíná na Popeleční středu.
POPELEČNÍ STŘEDA:
při mši na Popeleční středu se udílí popelec - kněz udílí znamení kříže na čelo věřících,
přitom říká: „Pomni člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš." V tento den je přísný půst:
zdrženlivost od masa i ujmy v jídle: (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, ujmy v jídle
od 18 do 60 let).
Doba postní trvá 40 dní (6 neděl; 5něděl + Květná neděle) - liturgickou barva: fialová
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KVĚTNÁ NEDĚLE:
připomínáme si příjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma (lidé ho vítali palmami, palma –
symbol vítězství)
při mši se zpívají pašije (zpívá se o Ježíšově smrti
a utrpení) - dále se při mši žehnají ratolesti
Květnou nedělí začíná Svatý týden.
Vrcholem je slavnost "tří velikonočních dnů
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". Jsou to tyto
dny:
1. ZELENÝ ČTVRTEK:
při mši se připomíná památka poslední večeře Páně
2. VELKÝ PÁTEK:
v tento den se neslaví mše, to znamená, že kněz neproměňuje chléb a víno - v kostele se
konají pouze velkopáteční obřady
v tento den si připomínáme smrt Pána Ježíše (během roku
bychom si měli vždy v pátek vzpomenout, že Pán Ježíš za nás
zemřel)
na Velký pátek je přísný půst: zdrženlivost od masa i újmy
v jídle
3. BÍLÁ SOBOTA:
Ježíš vstal z mrtvých za 3 dny, tedy 1. pátek, 2. sobota, 3. neděle: Pán Ježíš byl vzkříšen Vzkříšení slavíme v předvečer, tedy na Bílou sobotu:
Začíná se svěcením velikonočního ohně.
Rozsvěcí se paškál - svíce, na které je letopočet, kříž, řecká písmena alfa (nad křížem)
a omega (pod křížem), značící začátek i konec - Pán je s námi po všechny dny tzn. od
začátku do konce, pět kadidlových ran naznačuje patero ran Ježíšových, paškál kněz
zapaluje od velikonočního ohně se slovy: "Ať slavné Kristovu vzkříšení naši tmu ve
světlo promění"
Oheň je symbolem lásky a síly Ducha svatého, rozsvěcuje se při všech bohoslužbách
velikonoční doby.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Světí se voda.
Obnovují se křestní sliby.
NEDĚLE - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Pán vstal z mrtvých
- doba velikonoční trvá od Božího hodu velikonočního po slavnost Seslání Ducha svatého
ZNAMENÍ KŘÍŽE
JAK SE SPRÁVNĚ DĚLÁ?
Levá ruka s pěkně spojenými prsty je na hrudi a pravou rukou s prsty také pěkně
spojenými děláme vlastní znamení. První pohyb pravé ruky probíhá od shora dolů (od
čela k hrudi) a připomíná, že Bůh sestoupil na zemi v osobě Ježíše Krista. Druhý pohyb
probíhá od levého ramene k pravému a připomíná Ježíše Krista přibitého na kříži. Snažme
se dělat kříž pěkně pomalu. Znamením kříže vyjadřujeme náš vztah k Pánu Ježíši. Kříž je
základní modlitba.
Převzato z měsíčníku Nezbeda, autor Jiří Brauner
LITURGICKÉ POSTOJE A LITURGICKÁ GESTA
Stání - vyjadřuje naši úctu k Bohu. Vstáváme, když chceme projevit úctu (např.
stojíme při hymně, při příchodu učitele do třídy, ruce si podáváme ve stoje).
Klečení - je výrazem pokání, pokory a lítosti. Podle svatého Basila
ukazuje klečící, že jej hřích srazil k zemi. Jestliže věřící poklekne, tak se
tím Bohu klaní, uznává ho jako vládce vesmíru i svého života.
Sezení - je postoj kněze, který vyučuje a řídí shromáždění. Věřící sedí
a knězi naslouchají, nechávají se vést.
Úklona - je přirozeným projevem úcty. Úklona hlavou nebo tělem.
Prostrace (ležení s tváří k zemi) - znamená projev největší pokory a úcty. Používá se
pouze na Velký pátek, při jáhenském,
kněžském a biskupském svěcení a při
věčných slibech.
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Znamení kříže - je vyznáním víry v Krista, který nás spasil.
Bití v prsa - znamená pokoru a lítost, proto se používá při vyznání hříchů.
Mytí rukou - má dva významy: praktický (úplná čistota rukou) a symbolický (omytí
rukou je obrazem čistoty srdce).
Spínání rukou - vyjadřuje naše směřování k Bohu, který nás nekonečně převyšuje.
Znamená ochotu sloužit. Dáváme tím najevo, že se modlíme nejen ústy, ale i srdcem.
Rozpínání rukou - je to přirozený projev duše očekávající pomoc shora. Také
znamená, že nás Bůh zve k sobě.
Vkládání rukou - je znamení předání Ducha svatého.
Zdroj: Josef Janšta. Ministrantská knížka
ODPOLEDNE MLADÝCH
V sobotu 5. března se mládež našeho vikariátu sešla v Letohradě na Omlad, neboli
Odpoledne mladých.
Tématem bylo Bůh, sex
a milosrdenství. Zahájení bylo mší
svatou v kapli kostela sv. Václava,
kterou sloužil vikariátní kaplan pro
mládež P. Ireneus Szociński. Po
mši jsme se přesunuli do Centra
pod střechou, kde pokračoval další
program. Zahráli jsme si hru, která
se skládala ze tří částí a vztahovala
se k tématu setkání. Následovala
svačina, po které jsme shlédli
video, ve kterém nám bylo blíže
objasněno téma setkání. Poté
následovala diskuse, při které jsme
probírali různé myšlenky. Následně jsme se rozdělili do dvou skupin, jedna byla pro
manželství a druhá proti a sepisovali jsme výhody a nevýhody svátosti manželství.
Následovala bohatá diskuse. V další části setkání nám byl nastíněn program letošních
Světových dnů mládeže, které se uskuteční v červenci v Krakově.
Celé odpoledne bylo zakončeno společnou modlitbou. Myslím, že jsme si to všichni
moc užili.
Václav Rendl
Farní zpravodaj - Žamberk
6

DOBRÝ MUŽ
Dovolte nám napsat pár řádků o dobrém slatinském muži, rodáku jménem Ladislav
Jedlinský, který svůj volný čas věnuje mimo jiné i starání se o kostel Proměnění Páně
u nás, ve Slatině nad Zdobnicí. Tento kostelník je zároveň i dobrým mužem - nejen, že je
na mši svatou vše vždy vzorně připraveno (zazvoněno před začátkem mše, vyvětráno,
slouží farářovi jako ministrant a po mši vše uklidí a zamkne), ani starost o faru mu není
lhostejná, nicméně dokáže být s každým člověkem kamarád. Je to velký pamětník, neboť
často valíme oči, co vše ví. Jako včelař si vede taky bravurně- med od něho kupujeme už
léta a je výborný. O tom, že vlastnoručně vyrábí svíčky, které vždy na Hromnice nechá
posvětit a nám farníkům rozdá, ani není potřeba psát. Dokáže toho ještě mnohem více, ale
chtěli jsme zmínit jen pár řádků. Tento velikán dne 10.2. oslavil 70 let svého života - jsme
rádi, že i my farníci jsme mohli býti u toho. Mnozí z nás jsme poprvé nakoukli i do jeho
domova, kde žije po celý svůj život. Bylo nám tu příjemně a o jídlo, pití, či jiné potřeby tu
nebyla nouze. Pěkně jsme zavzpomínali na staré časy, popřemýšleli o budoucích časech
a skončili jsme v přítomnosti, jak ten čas vlastně rychle letí, že je načase jít domů - do
hajan.
Takže Láďo, z celého srdce Ti všichni přejeme hodně Božího požehnání, zdraví a sílu
do dalších let a děkujeme, že jsi a že se staráš.
Pavel a Aneta Holubářovi
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ NEJEN PRO MINISTRANTY
LITURGIE:
1. Co je Agnus Dei?
2. Co je obsaženo v Benedikcionálu? (jaké modlitby)
3. Kolik čísel lekcionářů máme a co obsahují?
4. Co je to Misale Romanum?
5. Co je feriální mše svatá?
6. Příklad vigilie, co vigilie je?
BIBLE:
1. Jaké první dva syny měli Adam a Eva?
2. Jaká je hlavní postava Nového zákona?
3. Uznávají muslimové Ježíše jako Syna Božího? (v případě varianty ne, je pro ně Ježíš
kdo?)
4. Kde se Ježíš narodil?
5. Kam se ukryla Svatá rodina po Ježíšově narození, před kým utíkali, proč?
6. V jakém městě Ježíš vyrůstal?
Ondra Jäger
Farní zpravodaj - Žamberk
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KOSTELNÍK
Kostelník, to je někdo jako školník. Žádná škola si nedovede představit chod budovy
bez školníka, zrovna tak jako si žádný funkční kostel nedovede představit život bez
kostelníka. Je to člověk, který důvěrně zná potřeby svěřené budovy pro její živoucí chod
k oslavě Boží a pro všechny její návštěvníky. Je to člověk, který dbá o čistotu a útulnost
kostela a vše, co s tím souvisí. Aby bylo dostatek čisticích prostředků (saponáty,
prachovky, hadry, sáčky do vysavače) a k tomu i funkční náčiní. Někdy se i stává, že při
nedostatku těchto věcí poslouží i prostředky přinesené z domova.
Další činností kostelníka nebo kostelnice je výzdoba. Aby
se ušetřilo, často shání květiny na své zahrádce nebo u svých
sousedů a dobrodinců. Aby vše bylo na neděli a svátky
nachystané s dostatečným předstihem, tráví tímto spoustu
hodin. Čím víc květin, tím víc práce s vymýváním váz
a výměnou vody, nebo už jen samotné zalévání květin
hrnkových. Dříve, když ještě nebyl v kostelích zaveden
vodovod, přibyla další starost, aby se nanosil dostatek nádob
s vodou do sakristie.
K nekonečnému ometání pavučin a zametání před vchody kostela, organizuje před
vánočními, velikonočními a letními svátky velký úklid. Bohu díky každému, kdo přikládá
pomocnou ruku.
Kostelník také
dbá, aby byly vyprané a vyžehlené ubrusy na oltářích a
obětním stole, včetně
zásoby naškrobených
roušek a čisté alby,
roucha,
případně
komže pro ministranty. Dále hlídá,
aby byl dostatek
hostií a mešního vína
a také, aby všechny
svíčky hořely tak jak mají a ještě za tepla se seřízly na další bohoslužbu. Často „hasí“
i nečekané situace, které by mohly narušit průběh bohoslužeb, pohřbů a podobně. Také
přijímá objednávky na zádušní mše a zapisuje do pokladního deníku finanční částky ze
sbírek a ty opatruje, než si je převezme duchovní správce. Kolikrát ho také přepadne noční
můra, když si doma vzpomene, jestli je vše zhasnuté, vypnuté a zamčené.
Farní zpravodaj - Žamberk
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No prostě, někdo by si myslel, že kostelník jen odemyká a zamyká kostel, to by ale
byla hodně jednoduchá představa.
Takovým kostelníkem, vlastně kostelnicí, je i paní Marie Halbrštátová ze Žampachu.
Tuto dobrovolnou řeholi převzala spolu s paní Marií Lipenskou z Písečné po náhlém
odchodu slečny Stázky Halbrštátové v roce 1991. Ta tuto službu vykonávala po odchodu
pátera Františka Plodka a slečny Míly Balcarové 13 let.
Paní Marie Halbrštátová zpočátku jezdila do Písečné „ke svaté Kateřině“ na kole, ale
dnes, v jejích požehnaných 83 letech ji ochotně vozí a vše potřebné doveze její dcera
Hana a manžel Stanislav, se kterým vychovala pět dětí a dvanáct vnoučat. Celý život jí je
víra v Boha velikou oporou a nezištná pomoc bližním a potřebným radostí a požehnáním.
Milá paní Halbrštátová, děkujeme Vám, že se s paní Lipenskou o písecký kostelíček
dle svých možností vzorně staráte, vytváříte rodinnou pohodu a srdečně vítáte každého
návštěvníka. Kéž Vám oběma dá Pán Bůh hojnost svého požehnání, pevné zdraví a Panna
Maria svoji ochranu.
Vaši farníci z kostela Sv. Kateřiny v Písečné
VÝTAH Z KRONIKY AKCÍ ZA 4. ČTVRTLETÍ 2015 A ČÁST 1. ČTVRTLETÍ 2016:
V tomto školním roce se vyučuje náboženství na faře v Žamberku. Katechetkou zde
je pastorační asistentka Stanislava Brůnová. Výuka náboženství
začala také pro děti ve škole v Písečné. Katechetkou je zde
Bc. Marie Souradová. Výuka náboženství probíhá také pro děti ve
Slatině n. Zdobnicí, katechetkou je Mgr. Bronislava Halbrštátová.
Sobota 17.10.15 – od 8 - 11.30 hod. probíhal v kapli P. M. Bolestné
sběr šatstva a dalších potřeb pro Diakonii Broumov.
Neděle 18.10.15 – misijní neděle a zároveň posvícení v Žamberku.
Mši sv. sloužil P. Václav Černý, který na konci mše sv. přidal
krátké vyprávění ze svých cest i s různými suvenýry. Po mši sv. si mohli farníci za
dobrovolný příspěvek odnést domů misijní kalendář, pohledy, sirky, aj. drobné dárky. Na
příspěvcích se vybralo: 4.130,- Kč a vše směřuje na projekty Papežského misijního díla.
Pondělí 26.10.15 – u zadního vchodu kostela postaveno lešení na opravu portálu vchodu.
Dva muži farnosti vyňali otáčivou část svatostánku a šla na opravu. Prozatímně byl na
hlavní oltář postaven náhradní svatostánek z bočního oltáře.
Pátek 30.10.15 – v 19 hod. v kostele v Líšnici varhanní koncert Františka Vaníčka, který
hrál na opravené varhany.
Sobota 31.10.15 – restaurátor v kostele dodělal nejvrchnější malbu nad bočním vchodem
a pro tento rok skončil.
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Sobota 7.11.15 – v kostele v Písečné zdvíhali na věž nový 100 kg zvon, darovaný
nejmenovanou paní jako poděkování za dar uzdravení.
Neděle 8.11.15 – vyšlo nové číslo Farního zpravodaje 3/2015 – listopad.
Čtvrtek 12.11.15 – při mši svaté P. Oldřich použil již nový Český misál.
Pátek 13.11.15 – na faře začala první příprava na biřmování. Další přípravy byly vždy po
čtrnácti dnech.
Středa 25.11.15 – muži sundali lešení u bočního vchodu. - také na kostele v Písečné se
začalo sundávat lešení, opravovala se věž kostela. Náklady dosáhly asi 498 tis. Kč.
Neděle 29.11.15 – 1. adventní, po mši sv. P. Oldřich požehnal přinesené adventní věnce.
Pondělí 30.11.15 – přivezli opravené 2 přední pravé lavice a usazovali je na podestu.
Středa 2.12.15 – v kostele zabudován opravený svatostánek.
Čtvrtek 3.12.15 – ráno v 6 hod. první rorátní mše sv. při svíčkách v kapli P. M. Bolestné.
Sobota 5.12.15 – v zámecké kapli po mši sv. přišel přítomným dětem nadělovat
sv. Mikuláš s doprovodem.
– v Písečné adventní koncert, výtěžek 5.730,- Kč šel na opravy věže kostela.
Neděle 6.12.15 - na faře otevřena farní knihovna. Také byl přichystán adventní misijní
jarmark výrobků, které připravily děti i jejich rodiče.
– v kostele ve Slatině n. Zdob. se konal adventní koncert.
– misijní jarmark Misijního klubka dětí ze Slatiny n. Zd. Poté probíhal také
v kostele CČSH v Žamberku od 6. do 27. prosince.
Neděle 13.12.15 –
milosrdenství.

v H. Králové se v 15 hod. v katedrále otevírala Svatá brána

Čtvrtek 17.12.15 – v 18 hod. v kostele vánoční koncert VIOLY Žamberk.
Pátek 18.12.15 – v 19 hod. v kostele předvánoční akustický koncert skupiny Hashberry.
Neděle 20.12.15 – v kostele k dispozici „betlémské světlo“, které v sobotu přivezli skauti.
– vyšel nový Farní zpravodaj č. 4/2015.
Neděle 27.12.15 – při mši sv. obnova manželského slibu.
– ve 14 hod. v kostele koncert skupiny CORALE.
Sobota 9.1.16 – Tříkrálová sbírka ve všech farnostech.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Neděle 10.1.16 – v 15 hod. v kostele Tříkrálový koncert – Schola cantus gregoriani z HK.
– v Písečné pořádalo Misijní klubko Slatina a misijní kroužek Písečná Misijní
jarmark.
V kostele v presbytáři byly instalovány lampičky v místě namalovaného křížku, a také po
celém kostele, celkem 10 ks.
Pátek 29.1.16 – v 18 hod. v husitském kostele ekumenická bohoslužba s kázáním
Vojtěcha Křikavy na téma: Svatyně ve SZ, NZ a v nás.
Neděle 31.1.16 – vybírají se prostředky na opravu střechy kostela, do kterého na několika
místech zatéká.
Čtvrtek 11.2.16 – mše sv. v 9 hod. – vikariátní.
Pátek 12.2.16 – pastorační rada farnosti.
Zapsala: Marešová M.
BIŘMOVÁNÍ
Možná jste už zaslechli, že v naší farnosti od podzimu probíhá příprava na biřmování.
Určitě také víte, co to biřmování je. Pokud
náhodou ne, stručně a výstižně:
- jedna ze sedmi svátostí
- lze jej přijmout pouze jednou za život
- úvod do plného křesťanského života,
křesťanské dospělosti
- při udělování svátosti biskup vkládá ruku na
biřmovance, maže ho na čele křižmem a říká:
"Přijmi pečeť daru Ducha svatého"
- každý biřmovanec si volí svého patrona a při
biřmování jej doprovází jím zvolený kmotr
- je potřeba se na něj připravit: horlivější modlitbou, svátostí smíření a katechezí
A to jsme opět na začátku. Každý druhý pátek na mši a posléze na faře se nás schází
asi 15 adeptů, kteří by tuto svátost z rukou biskupa v květnu rádi přijali. Nejedná se
přitom jen o mladé lidi, ale i o dospělé, kteří dříve neměli možnost svátost přijmout.
Přijďte s námi 8. května v 9,15 do kostela sv. Václava v Žamberku prožít tento
okamžik tak důležitý pro náš život, ale i pro život celé farnosti.
Šárka Kladivová
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OHLÉDNUTÍ ZA SEMINÁŘEM K LÉČBĚ NEPLODNOSTI
V sobotu 5.3. se v Brně konal akreditovaný seminář „NAPROHELP, úspěšná cesta
k dítěti" NAPROHELP je metoda, která pomáhá řešit nechtěnou neplodnost bez
poškozování zdraví, v souladu s morálním učením katolické církve, a při tom velice
úspěšně. Postupně byla vypracovaná MUDr. Lázničkovou na základě zahraničních
zkušeností i vlastních zkušeností jak z poradenské praxe, tak především z ambulantní
gynekologické praxe. Při využití NAPROHELP dochází k úspěšným otěhotněním i tam,
kde se dříve nepodařilo otěhotnět cestou přes umělé oplodnění. Při respektování námi
doporučených rad a postupů takto otěhotní a porodí 80% žen. Je potěšující, že metoda si
získává stále větší pozornost i mezi dalšími gynekology. A to jak v České republice, tak
i na Slovensku. To potvrzuje i skutečnost, že přednášející byli nejen z České republiky,
ale i lékařky ze Slovenska. A jako účastníci přijeli lidé, které problematika opravdu
zajímala, z různých částí republik - od Karlových Varů, z Jižních Čech, od Olomouce
i z Frýdku- Místku. Tímto seminářem se rozšířily řady těch, kdo chtějí pomáhat, a mají
nejen empatii, poradenské dovednosti, ale především měli možnost získat znalosti
nezmanipulované tlakem farmaceutických firem či nějakými osobními zájmy. Tento
seminář se v CENAP plánuje opět na podzim- více na stránkách www.cenap.cz
MUDr. Ludmila Lázníčková
PROČ SI NEDOPŘÁT…?
Rozbitý spotřebič, touha po chytrém mobilu či neobvyklé dovolené, nezištná finanční
pomoc dospělým dětem, návštěva předváděcí akce s výletem, obědem a dárkem „zdarma“
a v neposlední řadě nákupy velkého množství vánočních dárků – to všechno může být
spouštěčem bezesných nocí a strachu z budoucnosti.
DOPŘEJTE SI JEN TO, NA CO MÁTE.
Začíná to nevinně. Na nákupy a uspokojení svých tužeb si půjčím jednou, potom
podruhé, a ještě potřetí. Pak se něco stane (přijdu o práci, dlouhodobě onemocním, opustí
mě manželka, přítel, …). Nezaplatím jednu splátku, druhou, třetí. Začnou se na mě hrnout
upomínky, výzvy k zaplacení, později platební rozkazy a exekuční příkazy. Přestanu
poštu přebírat, přestanu ji otvírat, „strčím hlavu do písku“.
Ze všech stran slyším jen DLUHY, DLUHY, DLUHY.
Svým blízkým nic neřeknu, bojím se a stydím.
Všichni po mně chtějí peníze, které nemám. Záhy nevím kudy kam.
SVOJI SITUACI ŘEŠTE.
Vaše situace nemusí být tak bezvýchodná, jak na první pohled vypadá.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Naše poradna poskytuje bezplatné poradenství. Nejčastěji řešíme dluhovou
problematiku.
Pomůžeme Vám zmapovat Vaše dluhy, komunikovat s věřiteli, pomůžeme Vám
sepsat žádost o splátkový kalendář. V oblasti exekucí Vám poradíme, jak komunikovat
s věřiteli, pomůžeme s podáním návrhu na platební rozkaz, odporu proti platebnímu
rozkazu, podnětu na zastavení exekuce apod.
Vysvětlíme Vám doručené dopisy od věřitelů, exekutorů či soudů, kterým
nerozumíte, poradíme, jak dál postupovat a co Vás ještě čeká.
Poskytneme Vám informace o oddlužení, dlužníkům pomůžeme sepsat návrh na
oddlužení, věřitelům pomůžeme s podáním přihlášek do insolvenčního řízení.
Kromě dluhového poradenství se zabýváme i pracovním právem, poradenstvím
v oblasti bydlení, sociálních dávek, rozvodů, úpravy styku s dětmi, výživného,
sousedských vztahů, majetkových vztahů, spotřebitelského práva a další.
Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Podrobnější informace zjistíte telefonicky na čísle 734 281 415 a 465 520 520, nebo na
internetu na adrese www.uo.charita.cz.
... KDY JSEM TĚ NESL
Jeden muž měl v noci sen. Zdálo se mu, že se s ním Kristus procházel podél
mořského břehu.
Na nebi nad nimi se objevily scény z jeho života. V každé scéně si všiml dvou párů
otisků nohou, jeden patřil jemu a druhý Kristovi.
Když se objevila poslední scéna, podíval se zpátky k otiskům a zpozoroval, že na
cestě byly často vidět jen jedny stopy. Zjistil, že to bylo právě v dobách, kdy se mu vedlo
nejhůře.
To ho samozřejmě udivilo, a tak se zeptal:" Pane, tys mi řekl, že se mám rozhodnout,
abych tě následoval, a že půjdeš vždycky se mnou. Teď však zjišťuji, že v těch
nejobtížnějších dobách mého života tu jsou vidět pouze jedny stopy nohou. Nechápu proč!
Když jsem tě nejvíce potřeboval, nechal jsi mě samotného." Pán odpověděl: "Můj milý,
mílý příteli, mám tě tak rád, že bych tě nikdy neopustil. V dobách, kdy se ti vedlo nejhůře,
kdy jsi byl vystaven zkouškám, kdy jsi trpěl - tam, kde teď vidíš jen jedny otisky nohou,
to byly doby, kdy jsem tě nesl.
Podobenství z Taizé, převzato z: Život plný setkání, Portál
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 12. 2. 2016 V ŽAMBERKU
Přítomni: O. O. Kučera, P. Holubář, V. Matyáš, P. Brůna, P. Zářecký, J. Kladivo,
T. Ježdík, M. Faltus, O. Jäger, M. Jägerová
Omluveni: D. Klíž, A. Dostálková
Modlitbou jsme zahájili další jednání
pastorační rady. O. Oldřich nejdříve
děkoval za všechny činnosti, které
dlouhodobě ve farnosti probíhají. Je
celkem nemožné všechny jednotlivě
jmenovat, protože mnohé už považujeme
za natolik samozřejmé, že je ani
nevnímáme. Jsou to všechny činnosti, které zajišťují chod bohoslužeb a kostela:
ministranti, oslovování lektorů a těch, kdo zhotovují přímluvy, zpěv žalmů, akolyté,
kostelníci, denní otvírání kostela, varhaníci, zpěváci, muzikanti, výuka náboženství,
zhotovování nástěnek, péče o čistotu kostela i prostranství před ním, péče o liturgické
oděvy, květinová výzdoba v kostele i před ním, technické zázemí. Pán Bůh zaplať za
všechny práce vykonávané na faře i ty, které jsou spojeny s údržbou, úklidem a úpravou
prostředí.
O. Oldřich poděkoval rovněž za akce, které jsme prožili v uplynulém období. Velmi
kladně zhodnotil farní den, který se již stává tradicí a na slavnost sv. Václava se ho za
krásného podzimního počasí zúčastnilo množství farníků.
Poděkoval také za průběh vánočních svátků, zpěvákům, varhaníkům i muzikantům,
za zpřístupňování betlému a těm, kteří se podíleli na slavnostní liturgii při bohoslužbách.
Všem, kteří se zapojují do tvorby Farního zpravodaje O. Oldřich rovněž vyjádřil
poděkování a zároveň vybízí další ochotné farníky, kteří se na jeho vzniku chtějí podílet.
Jen tak se bude moci vydávat dál.
Při vědomí, že je stále co zlepšovat, jak každý sám u sebe, tak i ve farnosti, vyjádřil
O. Oldřich naději, že i nadále se budeme společně snažit tvořit společenství, v jehož
středu je Bůh.
Jako závažnou připomínku uvedl O. Oldřich fakt, že na bohoslužbu chodí stále
mnoho lidí pozdě. I když nemůžeme být soudci a nevíme, co pozdní příchod zavinilo,
obecně lze říci, že pozdní příchody na bohoslužbu vyjadřují jak neúctu k samému živému
Bohu, tak i k ostatním přítomným. Zrovna tak předčasným neopodstatněným odchodem
z bohoslužby vyjadřujeme, že nestojíme o Boží požehnání, kterým bohoslužba končí.
Další připomínka se týká zadního prostoru za mříží. Mříž byla zhotovena
z bezpečnostních důvodů, aby mohly být během dne otevřeny zadní dveře a věřící zde
mohli spočinout. Vzhledem k tomu, že se stává pravidlem, že kostel je obsazován odzadu,
O. Oldřich by rád vyzval farníky, aby využívali především prostor uvnitř kostela, kde se
mohou aktivně zúčastnit bohoslužby. I to je projev úcty k Bohu.
Farní zpravodaj - Žamberk
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V této souvislosti je třeba se i zmínit o vhodném oblečení, které odpovídá prostředí.
Ani v letních měsících není vhodné na setkání s Bohem zvolit např. kraťasy.
Informace
- na webu farnostzamberk.cz je možné si prohlédnout kostel sv. Václava, kapli
sv. Antonína a kapli Nanebevzetí P. Marie ve 3D. Rovněž tam je zveřejněn účet, na který
je možno posílat příspěvky a dary - 132 12 44 369/0800 (Česká spořitelna a.s.)
- vzhledem ke zjištění, že na několika místech zatéká do střechy kostela a zvažuje se
způsob opravy, který bude velmi nákladný, v tomto roce se dál neplánují žádné další akce
- stále probíhá jednání mezi MěÚ a biskupstvím o směně pozemků získaných
v restituci, je třeba vypracovat návrhy nových smluv, aby byl zajištěn příjem pro farnost
- v neděli 8. 5. 2016 přijme z rukou p. biskupa Kajneka několik biřmovanců svátost
biřmování
- v pátek 10. 6. 2016 se uskuteční v naší farnosti další ročník Noci kostelů
- farní tábor proběhne od 23. 7. – 30. 7. 2016 v Bartošovicích. Dosud není zajištěn
kuchař, přivítáme nabídky
Přejeme všem duchovní prožití Velikonoc a Světlo Kristovo ať prozáří Vaše další dny.
Oldřich Kučera
předseda PRF

Marie Jägerová
sekretářka PRF

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
LITURGIE:
1. Beránku Boží
2. Žehnací modlitby
Máme 6 čísel lekcionářů, I.- neděle; II. - doba Adventní, Vánoční, Postní
a Velikonoční; III., IV. - Liturgické mezidobí; V. - svátky; VI. - zvláštní příležitosti
4. Římský misál
5. „Všední“ mše svatá, není žádný svátek
6. Velikonoční vigilie, vigilie je bohoslužba v předvečer náboženského svátku
BIBLE:
1. Kaina a Ábela
2. Ježíš
3. Ne, Ježíše považují pouze za významného proroka
4. V Betlémě
5. Do Egypta, před Herodem, chtěl Ježíše zabít
6. V Nazaretě
15
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2016
Žamberk

Písečná

Slatina nad
Zdobnicí

Čtvrtek 24.3.

Zelený čtvrtek

19:00

16:15

17:45

Pátek 25.3.

Velký pátek

18:30

15:00

16:30

Sobota 26.3.

Bílá sobota

20:00

Nedělě 27.3.

Boží hod velikonoční

9:15

Pondělí 28.3: Pondělí velikonoční

Líšnice

17:30
11:15

7:30

9:15

7:30

Přejeme a vyprošujeme všem radostné a pokojné prožití velikonočních svátků
a hlavně hodně milostí od našeho Vzkříšeného Ježíše Krista.
KALENDÁŘ AKCÍ

Plánované akce
Název

Termín

Místo

Sbírka šatstva

sobota 16.4. v 8-11:30

kaple P. M. Bolestné

Biřmování

neděle 8.5. od 9:15

chrám sv. Václava v Žamberku

Svatodušní vaječina

neděle 15.5.

bude upřesněno

Noc kostelů

pátek 10.6.

chrám sv. Václava v Žamberku

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 červnu.
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, Marie Souradová a Václav Ježdík Technické
zpracování: Ondřej Jäger, Václav Ježdík 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
Fotogalerie: http://farnostzamberk.rajce.idnes.cz/
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