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Červen

Přeji  všem požehnané,  pokojné  a  radostné  dny  prázdnin  a  dovolených,  ale  i  do
pracovního maratonu potřebný nadhled s vědomím, že tvoříme rodinu Božích dětí a máme
účast na Božím království. Děkuji všem za pomoc a spolupráci.

S požehnáním P. Olda Kučera 

CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE

V  novém  čísle  najdete  informace  o  dění  v  našich  farnostech.  Po  deseti  letech
proběhlo v Žamberku biřmování, tak se nám mladí trochu rozepsali o této události. Již
tradičně zde naleznete testík, ve kterém můžete prověřit  své znalosti, a nově tu máme
křížovku pro  trénování  mozku.  Na stránkách  časopisu jsou i  vzpomínky,  poděkování,
anketa  a  texty k zamyšlení.  Je zde také výzva k podpoře při  realizaci  opravy střechy
chrámu svatého Václava, do kterého zatéká, a zároveň pozvánka na benefiční koncerty,
které toto naše úsilí pomohou uskutečnit.

Hezké počtení v době dovolených a prázdnin přeje RR

NOC KOSTELŮ

Již pošesté se u nás konala Noc kostelů. KDU-ČSL přišla s
nápadem udělat  odpoledne pro děti.  Sešly se v 15,30 hod. u
kaple sv. Rozálie. Měly tam hry, svezly se na oslovi. Potom se
přemístily ke kostelu sv. Václava,  kde se vyřádily v pěně od
místních hasičů.
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V kostele potom byla sloužena mše
sv. Po mši zněly krásně varhany a Jan
Dostál  hrál  na  housle.  Přidal  se  také
klarinet.

V  kostele  byla  ke  zhlédnutí  farní
kronika.  Zájemci  měli  možnost
nahlédnout  do  zápisů.  V  21  hodin
vystoupil  pěvecký  sbor  CORALE  za
vedení  sbormistryně  Ivy  Mimrové.
Uvedl  rockové  oratorium  Eversmiling
Liberty.  Průvodní  slovo  uvedl  Martin
Mimra.  Byl  to  krásný  zážitek,  což
ocenilo publikum dlouhým potleskem.

Díky všem, kteří se o zdárný průběh
Noci kostelů zasloužili.

Marta Motlová
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ŽAMBERSKÁ NOC KOSTELŮ POD VĚŽÍ

Byl to výborný nápad, když v Německu a Rakousku asi před patnácti lety vymysleli
Noc kostelů, která se později rozšířila i do naší vlasti. Je to široké a nezávazné přiblížení a
setkání lidí různého přesvědčení i názorů zajímajících se o tradici křesťanských kořenů
našeho  národa,  tak  obdivujících  umění  a  dovednost  předků,  kteří  nám  zanechali  tak
nádherné věci jako svědectví své víry. Předali nám ho v důvěře, že budeme pokračovat v
jejich díle ke cti a chvále Boží. 

V naší  farnosti
se  otevírají  kaple
zámecká,  sv.
Rozálie  i  Panny
Marie  Bolestné,  v
kostele  jsou  k
vidění  i  méně
nepřístupná  místa,
kůr  s  varhany,
prohlídka kroniky a
věže  se  zvony.
Začínali  jsme  brzy
po  mši  svaté,  kdy
byly  kolem  kostela
ještě  vidět
pozůstatky hasičské
pěny  po  dětských
radovánkách. Někteří příchozí si dokonce mysleli, že jsme si do Žamberka objednali u sv.
Petra chumelenici, abychom trumfli veškerou konkurenci. Největší nával byl na obě ruční
zvonění, které si někteří natáčeli a absolvovali výstup dokonce dvakrát. Obohacením byl
také zvon kapličky Ecce Homo z Polska. Přicházeli známí každoroční návštěvníci i zcela
nové tváře. Někteří nemohli najít nenápadný vchod do věže. Velký zájem byl i o druhou
věž,  která  bohužel  není  přístupná.  Asi  200  návštěvníků  se  vracelo  spokojených  a
nadšených.  Tomu všemu ovšem předcházela  obětavost  a  píle  dobrovolníků,  kteří  věž
uklidili, zvony vyleštili, a žen, které napekly dobroty. Prohlídka končila po půl deváté,
aby nerušila přípravu na koncert. Počasí se letos vydařilo, i když vidět z věže bouřku a
efektní blesky nad Orlickými horami je také zajímavé. Myslím si, že majestátnost našeho
chrámu bude lidi dále přitahovat.

František Mazura
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SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V neděli 8.5. 2016 se naši farníci sešli k významné události. V kostele sv. Václava
proběhla svátost biřmování, kterou přijel udílet pomocný biskup královéhradecké diecéze
Josef Kajnek. Svátost, označovanou jako křesťanská dospělost, přijalo celkem 17 věřících
ze Žamberka a okolí. 

Příprava probíhala od půlky listopadu 2015 každých čtrnáct dní na faře v Žamberku
pod  vedením  pátera  Oldřicha  Kučery.  Biřmovanci  se  připravovali  na  přijetí  svátosti
modlitbou,  mší  svatou  a  duchovním  vzděláváním.  Probíraly  se  základy  katechismu
zábavnou formou (společná diskuse, hry) a podrobně se rozebralo deset přikázání. Dále
rozjímali  nad  hodnotami  pozemskými  a  nebeskými  a  přemýšleli  o  své  budoucnosti
(povolání).

Při slavnostní mši se biřmovanci postarali o liturgii (čtení, žalm, přímluvy) a dary. Ve
třech  ošatkách  nesli  lístečky s  poděkováním,  prosbou a  stručným  životopisem světce,
jehož si vybrali za svého biřmovacího patrona. A pak už přišel slavnostní okamžik, kdy
biřmovanci nejprve zapálili své křestní svíce, potvrdili křestní sliby a přijali požehnání od
biskupa. Poté došlo na pomazání posvátným olejem. Hudební doprovod při mši obstarala
Broňa Halbrštátová s Mončou Vychytilovou. Po mši se biřmovanci naplnění sedmi dary
Ducha svatého spolu s páterem Oldřichem a panem biskupem přemístili na faru, kde bylo
připraveno občerstvení v podobě kávy, čaje, koláčů, buchet, chlebíčků atp. Každý měl na
pana biskupa připravenou nějakou otázku, na kterou Mons. Kajnek ochotně odpověděl a
přidal příhody ze života.
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Tímto  bych  chtěl  poděkovat  páteru  Oldřichovi  za  svědomitou  přípravu  a  panu
biskupovi za udělení svátosti.

Za biřmovance Lukáš Sourada

BIŘMOVÁNÍ V ŽAMBERKU

Už  dlouho  jsem  přemýšlela  o  biřmování,  ale  nevěděla  jsem  kde;  a  ačkoli  jsem
z Klášterce nad Orlicí, dostala se ke mně nabídka biřmování v Žamberku a já neváhala.
S přípravou  jsme  začali  už  na  podzim.  Přípravy  se  konaly  v pátek,  každých  14  dní.
Všechny měly stejné schéma: nejdříve společná mše svatá a poté posezení na faře, kde
jsme se dozvěděli něco nového o svátostech, zopakovali jsme si desatero božích přikázání
atd. Podle mě nejlepší příprava byla, když
za  námi  přijela  řádová  sestra  z Dvora
Králové nad Labem, která nám povídala o
povolání a o tom, jak je důležité mít svůj
vzor a duchovního vůdce.

Den  D  padl  na  8.  května.  Svátost
biřmování  jsme  přijali  z rukou  pana
biskupa Josefa.

Biřmovanců  nás  bylo  17  a  po
slavnostním obřadu jsme poseděli na faře,
kde  pan  biskup  odpovídal  na  naše
rozličné otázky. 

Celý  proces,  přípravy  i  samotné
přijetí  svátosti,  byl  silným  zážitkem  a
dlouho na to budu vzpomínat.

Kristýna Brůnová

BIŘMOVÁNÍ

Dne  8.  května,  na  svátek  Panny  Marie-
prostřednice  všech  milostí-  se  u  nás  ve  farnosti  v
Žamberku  uskutečnila  slavnostní  mše  svatá   u
příležitosti  udělování  svátosti  biřmování.  Přijalo  ji
celkem  17  adeptů,  kteří  o  ni  požádali.  Vše  začalo
pravidelnými  přípravami,  které  vedl  P.  Oldřich.
Scházeli  jsme  se  každý  druhý  pátek  na  faře.  Vždy
předcházela účast na mši svaté, v průběhu které jsme
se snažili přiblížit smyslu následujícího setkání.

Vlastní  slavnost  začala   ve  stanovený  den  mší
svatou v obvyklý čas nedělní mše.  Svátost biřmovaní udílel pan biskup -  Mons. Josef
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Kajnek.  Nejdříve  jsme byli  jmenovitě  panu biskupovi  představeni,  každý mu projevil
svoji úctu úklonou. S křestními svícemi, zapálenými od paškálu, jsme obnovili křestní
sliby. Před samotným udělením svátosti kladl na naše hlavy ruce pan biskup i pan farář,
potom jsme již byli  vyzýváni  našimi  biřmovacími jmény,  pomazáni a každému z nás
vložil ruku na rameno biřmovací kmotr. Po ukončení tohoto aktu pokračovala mše svatá
obvyklým způsobem.

Na zakončení slavnosti jsme předali květiny a dárky -  pan biskup dostal květinu a
knížku s naší hromadnou fotkou a životopisy našich patronů, kterým jsme se každý z nás
připomněli. P. Oldřich dostal kromě květiny i dárek - poukaz na let rogalem. Zvolili jsme
tento poněkud netradiční dárek vzhledem k tomu, že na jedné z příprav nám kladl na
srdce, abychom se také na Boží svět podívali z jiného pohledu, než z pohledu chůze, např.
vylézt na nějakou věž, rozhlednu apod. Tedy jsme zvolili pohled ještě vyšší.

Po skončení slavnosti v kostele jsme se my,  biřmovaní, sešli na faře k posezení s
panem biskupem u bohatého pohoštění. Pan biskup odpovídal na naše dotazy, jako např. -
čím chtěl být jako malý, co rád jí nebo jaký má vztah ke zvířatům. Místy jsme se společně
zasmáli, a tak to mělo určitě být.  Bylo to moc příjemné, neformální zakončení celého
setkání.
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Myslím, že jsme si to všichni krásně prožili a odešli naplněni dary Ducha svatého. 
Ještě jednou děkujeme P. Oldřichovi za nádherné přípravy.

Václav Rendl

SEDM DARŮ DUCHA SVATÉHO

Dary  Ducha  sv.  jsou  trvalé  dispozice,  aby  člověk
ochotně  následoval  Boží  vnuknutí.  Naším  heslem  by
mělo  být:  VIDĚT  (dobře  si  všeho  všímat),
ROZHODNOUT  SE (vyhodnotit  spatřené)  a  UDĚLAT
TO  (nezůstat  jen  u  úmyslu,  ale  jednat).  K tomu  nutně
potřebujeme světlo a sílu Ducha svatého.
Nyní  se  plně  zaměříme  na  7  darů  Ducha  svatého.  Dar
moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně
Boží.

1.Dar  moudrosti: působí spřízněnost  duše se
záležitostmi  Božími,  duše  pak vidí vše  očima  Božíma
a miluje to, co chce Bůh.

Prosme o dar moudrosti, abychom rozpoznali pravé životní hodnoty.
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2.Dar  rozumu: umožňuje proniknutí  do  pravd  víry i když  je  nemůžeme  plně
pochopit – pomáhá nám při nahlížení Božích prav.

Prosme     o     dar     rozumu, abychom pravdám Božím správně porozuměli.

3.Dar rady: Dar rady nám pomáhá, že si dokážeme poradit. 3 lidé se potřebovali
dostat na druhý břeh velmi dravé řeky. První byl obchodník, který na druhé straně měl
šanci zdvojnásobit svůj majetek. Klekl v modlitbě: „Pane, dej mi odvahu přeplavat řeku,
dám i na kostel, každá minuta je drahá.“ Po chvíli se ponořil a řeka ho strhla a odnesla.
Druhý byl voják, známý svou odhodlaností i bezúhonností. „Pane, dej mi sílu překonat
tuto překážku. Bojovat za slávu je mým heslem.“ Bez váhání skočil do vody, která byla
silnější a odnesla ho též. Třetí osobou byla žena, doma na ni čekal muž a děti. I ona
poklekla: „Pane, pomoz mi, dej mi radu, jak se dostat na druhý břeh.“ Vstala a všimla si
pastýře, jak hlídá své ovečky. „Jak bych se dostala přes řeku?“ Pastýř jí řekl, že nějakých
deset minut odtud je provazová lávka, když si dá pozor, přejde na druhý břeh. Někdy stačí
trocha POKORY, najde se i někdo, kdo ukáže správný směr! Navíc lze v pastýři spatřit i
církev, její služebníky, kteří mohou ukázat na místo v Bibli!

Prosme o dar rady, abychom se ve spletitých situacích správně rozhodovali.

4.Dar síly: Dar síly uschopňuje člověka k vytrvání v nadměrně těžkých situacích.

Prosme o dar síly, abychom měli odvahu vykonat, co od nás Bůh žádá.

5.Dar  umění (jinak  i  poznání,  vědění): Dar  umění  nás  uschopňuje  dávat  věci  do
souvislosti  s konečným cílem, učí  nás  žít  a  ovládat  se. Na kraji  města  seděl  stařec  a
přichází k němu pocestný se slovy:“Ještě jsem tu nikdy nebyl. Žijí zde také lidé sobečtí
a zlí, kterých jsem si užil až dost?“ Stařec nato:“I tady jsou lidé sobečtí a zlí.“ Za chvíli
se tohoto starce ptá jiný pocestný:“Jsem tu poprvé. Jací tady žijí lidé?“ Stařec:“Jací lidé
žijí  tam,  odkud  jsi  přišel?““Dobří,  štědří,  pohostinní  i  poctiví.““I  zde  jsou  takoví“,
odvětil  stařík.  Obchodník,  který  zaslechl  oba  rozhovory,  se  vyčítavě  podíval  na
starce:“Jak  můžeš  odpovědět  na  stejnou  otázku  pokaždé  jinak?““Synu,“  řekl
stařík,“každý si nosí svůj svět v srdci. Kdo nenajde nic dobrého na minulosti, nenajde nic
dobrého ani tady. A kdo poznal hodné lidi jinde a měl i přátele, najde je i zde. Víš, lidé
jsou takoví, jaké je vidíme!“ Jsme dílem Božím, můžeme se svobodně rozhodnout, zda za
vším spatříme Boha,  jeho stvoření,  nebo se na vše zadíváme pouze svým omezeným
pohledem a ne jeho!

Prosme o dar umění, aby stvořené věci vedly k     poznání jejich Stvořitele.

6.Dar  zbožnosti: tento  dar  působí  radost  z toho,  že  můžeme  zůstávat  v Boží
blízkosti.

Prosme  o  dar  zbožnosti,  abychom  si  rádi  povídali  s     Bohem,  modlili  se  upřímně  a  s
důvěrou.

Farní zpravodaj - Žamberk 8



7.Dar bázně Boží: tento dar vytváří  synovskou a dceřinou oddanost  člověka vůči
Bohu.Bázeň není strach  před  Bohem,  ale úcta k němu.Bát  se  máme hříchu!  My Boha
potřebujeme jako ryba vodu. V Bohu žijeme, pohybujeme se, jsme! Je omyl, že se vše
udělá samo, nebo že to zařídí stát. A navíc je to hřích. Je dobré o dar bázně Boží prosit i
děkovat.

V našem životě  jsou  okamžiky,  které  vyžadují  jednou  ten,  jindy  onen  dar  Ducha
svatého. Mít  čas pro druhé a umět je vyslechnout je zvláštní dar Boží,  osmý, neméně
důležitý než moudrost a síla!

Lukáš Sourada – převzato z internetu

SMRT FARNOSTI

V  novinách  i  po  zdech  jednoho  města  se  objevila  zvláštní  smuteční  zpráva:  S
hlubokým zarmoucením sdělujeme, že zemřela farnost sv. Eufrosia. Pohřeb se bude konat
v neděli v 11 hodin.

V neděli byl kostel sv. Eufrosia samozřejmě nacpaný jako nikdy předtím. Nenašlo by
se místečko k sezení, ani ke stání. Před oltářem stál katafalk a máry z tmavého dřeva.
Kněz pronesl jednoduchou řeč: „Nevěřím, že by naše farnost mohla znovu ožít a vstát z
mrtvých, ale v tuto chvíli, když jste tady všichni, bych chtěl udělat jeden zvláštní pokus.
Chtěl bych, abyste všichni, kdo tu jste, obešli máry a naposledy se podívali na nebožtíka.
Utvořte, prosím, řadu, jeden za druhým, až se podíváte na mrtvého, vycházejte dveřmi
sakristie.  Potom,  kdo bude  chtít,  může  znovu vstoupit  do  kostela  a  zúčastnit  se  mše
svaté.“

Kněz otevřel rakev. Všichni byli zvědaví: „Kdo může
být uvnitř? Kdo ve skutečnosti zemřel?“

Pomalu začali v řadě postupovat k rakvi. Každý k ní
přistoupil  a  podíval  se  dovnitř.  Pak  vyšel  z  kostela.
Vycházeli beze slova a trochu zahanbení.

Protože všichni, kdo se chtěli podívat na nebožtíka z
farnosti  sv.  Eufrosia  a  podívali  se  do  rakve,  uviděli  v
zrcadle, které bylo opřeno o dno vlastní tvář.

"I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní
dům, abyste byli  svatým kněžstvem a přinášeli  duchovní
oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista."

(1.list sv. apoštola Petra 2,5)

Markéta Marková – převzato z internetu
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VĚDOMOSTNÍ KVÍZ NEJEN PRO MINISTRANTY

LITURGIE:

1. Na jaké straně v pontifikálním průvodu jde navikulář?
2. Kdo je to celebrant?
3. Kdo je to koncelebrant?
4. Kdo je akolyta?
5. Kdo je lektor?
6. Kdo je to jáhen, co všechno může jáhen vykonávat? (co nemůže?)

BIBLE:

1. Co se stalo, když bylo Ježíšovi dvanáct let?
2. Vypiš tři Ježíšovi zázraky.
3. Kolik bylo učedníků? (apoštolů)
4. Kolik bylo evangelistů, kdo je to evangelista, vypiš jména + symboly.
5. Čím nasytil Ježíš pět tisíc lidí, u jakého jezera to bylo?
6. Apoštol, který nevěřil?

Ondra Jäger
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KAPLIČKA NAD BETLÉMEM

Kaplička Nejsvětější Trojice se nachází v malebném místě nad osadou Betlém. Kdo a
proč ji postavil, dnes již asi nezjistíme. Na stavbu byla použita opuka pojena hlínou, silné
obvodové zdivo nese zajímavě klenutý strop. Do dveřní pískovcové zárubně je vytesán
letopočet 1823, je možné, že se jedná o rok postavení kaple. Byla zasvěcena Nejsvětější
Trojici. 

První  důkladnou  opravou  prošla  v roce  1910  a  potom  o  90  let  později,  protože
v šedesátých letech minulého století byla úplně zdevastovaná. Kapličku si opravili sami
sousedé z Betléma pod vedením pana Hubeného,  který i  celé nové vybavení  se svým
zetěm p. Cukorem zhotovili, aby kapličku pro další generace zachovali. 
Nově vysvěcena byla Mons. Karlem Otčenáškem dne 9. června 2001. My všichni, co tady
bydlíme, jsme nesmírně vděčni našim předkům, že nám kapličku vystavěli, ale i těm, kteří
ji  znovu obnovili,  abychom se u ní  každý rok scházet  mohli.  Slavíme „Noc kostelů i
kapliček“, tak jsme vám i tu „Betlémskou“ připomněli.

Vděční obyvatelé Betléma

DVA KAPESNÍKY

V mateřské škole jeden chlapec stále nosil dva kapesníky. Učitelka se ho ptala proč.

Chlapec jí odpověděl: ,,Jeden mám na utírání nosu, druhý mám na to, abych s ním utíral

oči těm, kteří pláčou.“
Markéta Marková – převzato z internetu

NAŠE DĚTI

Co slýchávají naše děti:

Nelítej,  pohni se,  pomalu, pospěš si,  nesahej,  dávej  pozor,

dojez to, vyčisti si zuby, neumaž se, zmazal ses, buď zticha, co

jsem ti  říkal,  omluv se,  pozdrav,  pojď sem,  nemotej  se  pořád

kolem mne, jdi si hrát,  neruš,  neběhej,  ať se ti  nic nestane, že

spadneš, tvoje smůla, nedáváš nikdy pozor, to nezvládneš, jsi moc

malý, to udělám já, na tohle jsi už moc velký, jdi spát, vstávej,

uděláš to později, mám moc práce, hraj si sám, přikryj se, nechoď

na sluníčko, buď na sluníčku, nemluv s plnou pusou.
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Co by naše děti rády slyšely:

Mám tě rád, mám tě ráda, jsi krásný, jsem šťastná,

že tě  mám ráda,  pojď si  povídat  o  tobě,  najdeme si

společně trochu času, jak ti je, jsi smutný, máš strach,

proč se ti nechce, jsi roztomilý,  jsi jemný, jsi něžný,

vyprávěj mi, co jsi vyzkoušel, jsi šťastný, moc se mi

líbí,  když  se  směješ,  můžeš  plakat,  jestli  chceš,  jsi

nespokojený, co tě trápí, co tě rozzlobilo, můžeš vzít

všechno, co chceš, věřím ti, jsi zamilovaný, co si o tom

myslíš,  je  skvělé  být  s tebou,  mám chuť  si  s  tebou

povídat, mám chuť tě poslouchat, když se cítíš velmi nešťastný, líbíš se mi takový, jaký

jsi, je krásné, když jsme spolu, řekni mi, jestli se mýlím.
Markéta Marková – převzato z internetu

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
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FARNOST ŽAMBERK 
Z TOHO FARNOST SLATINA

ŽAMBERK PÍSEČNÁ LÍŠNICE

Příjmy v Kč Příjmy v Kč Příjmy v Kč Příjmy v Kč Příjmy v Kč
Kostelní sbírky

Sbírky k odeslání 0 0

Dary

Dary od biskupství 0 0 0

Pronájem 0

Úroky 308 308 0 0 17

Prodej 0 0 0 0 0

Ostatní 180

Dotace 0 0

Celkem 

Výdaje v Kč Výdaje v Kč Výdaje v Kč Výdaje v Kč Výdaje v Kč
Bohoslužebné 0

Spotřeba materiálu

Energie

Opravy a údržba (dle majetku)

Ostatní služby 230 0 39

Fond solidarity (výpočet z dat za rok 2014)

Odeslané sbírky 

Ostatní 500 770

Celkem 

Rozdíl (PŘÍJMY - VÝDAJE)

Stav přijatých půjček k 31.12.2015

Stav poskytnutých půjček k 31.12.2015 0

Ostatní neuhrazené závazky k 31.12.2015 0

186 929 131 486 37 325 18 118 18 808

136 507 136 507 2 171

773 661 732 549 36 180 4 932 43 600

100 000 100 000

180 885 162 340 13 545 5 000

87 828 80 613 6 000 1 215

1 541 600 1 037 600 504 000

3 007 718 2 281 403 697 050 29 265 64 776     

24 133 19 972 1 965 2 196

507 619 480 179 14 425 13 015 44 206

67 746 59 786 4 552 3 408 6 278

2 109 181 1 545 347 561 196 2 638 15 824

201 382 201 152

41 353 32 772 6 790 1 791 2 515

136 507 128 007 6 000 2 500 2 171

10 573 7 673 2 400

3 098 494 2 474 888 595 658 27 948 71 803     
-90 776 -193 485 101 392 1 317 -7 027     

295 000 49 000

10 000

1 901 203 015



PODĚKOVÁNÍ

Začátkem června proběhl další ročník Noci kostelů v našem městě. Chtěla bych moc
poděkovat všem, kteří se na jejím průběhu podíleli.

Nebudu vyjmenovávat jednotlivosti, každý sám ví, čím se mohl podílet a podílel, moc
si vážím ochoty a vstřícnosti lidí, kteří se opakovaně do Noci kostelů zapojují. Bez této
pomoci by se akce nemohla uskutečnit.

Při letošní Noci kostelů měly poprve svůj program i děti, děkuji rodičům, kteří tyto
chvíle svým dětem dopřáli a přišli s nimi ke kapli sv. Rozálie, kde program začínal. 

I  když  z technických  důvodů  musel  být  posunut  začátek  koncertu  sboru  Corale
v chrámu  sv.  Václava  až  na  21  hod.,  množství  účastníků   to  neodradilo  a  provedení
rockového oratoria se setkalo s velkým ohlasem.

Díky vstřícnosti  rodiny Parishových  také  zámecká  kaple  mohla  nabídnout  volnou
prohlídku, zpestřením času bylo klidné spočinutí v prostoru, kterým po celou dobu zněly
různé klavírní skladby. 

Ještě jednou Vám všem moc díky. Noc kostelů má za cíl otevřít nejen dveře kostelů,
ale zároveň i našich srdcí. Jestli jsme k tomu o krok blíž, je dobře. 

Krásné léto přeje
Marie Jägerová

SVATODUŠNÍ VAJEČINA

  Stává se již dobrou tradicí, že na božíhodové svatodušní odpoledne se scházíme na
některé z našich farností. Tentokrát to bylo ve  Slatině nad Zdobnicí. Od někoho to byl
docela slušný sportovní výkon a vyzkoušel si svoji fyzičku po zimě, ten kdo přijel na kole.
Ačkoli  jsme se  sešli  v malém počtu,  i  tak jsme se  dokázali  pobavit  a  popovídat  si  o
běžných záležitostech všedního dne.  Děti  si  hrály s míčem, někdo se chopil  vařečky,
někdo  udržoval  oheň,  někdo  ochutnával  dobrou  medovinu.  Počasí  bylo  všelijaké,  od
sluníčka přes déšť a studený větřík. A můžu Vám potvrdit, že tak dobrou smaženici na
otevřeném  ohni  by  nikdo  nedokázal  připravit  na  supermoderní  kuchyňské  lince.  Kdo
přišel, přijel, díky za to, příprava akce nebyla marná. 

 A tak bude-li  nám dáno, příští rok se sejdeme někde jinde u hřejivého ohně a u
výborné smaženice!

Láďa Jedlinský
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POUŤ ZA BOŽÍM MILOSRDENSTVÍM

Když  papež  František  vloni  vyhlásil  Svatý  rok  milosrdenství,  ani  jsme  si  asi
neuvědomili, jakou ohromnou možnost zažít Boží blízkost, dobrotu a lásku nám všem
nabídl. Na druhou neděli velikonoční zasvěcenou Božímu milosrdenství, kterou ustanovil
svatý Jan Pavel II., se konalo na Hoře Matky Boží v Králíkách otevření Svaté brány. Plni
očekávání jsme se v brzkých ranních hodinách vydali na pouť vlakem a šťastně dorazili
do  Králík.  Přivítal  nás  zasněžený  Králický  Sněžník  a  ostrý  studený  vítr,  který  se  s
výstupem nahoru zhoršoval a znepříjemňoval cestu do kláštera, ale naštěstí nic nepadalo.
Po příchodu do chrámu jsme se zalekli, jestli jsme si nespletli termín konání, všude bylo
posvátné ticho a nikde ani živáčka. Ještě se nám nestalo, že bychom tam byli takhle sami.
To však dlouho netrvalo. Během hodiny se celý chrám zaplnil. Tak jsme okusili zdánlivé
osamění pouze v Boží blízkosti a naopak ohromné společenství věřících. Po přímluvných
modlitbách k Božímu milosrdenství a příležitosti ke svátosti smíření byli věřící vyzváni,
aby bočním vchodem vyšli  na nádvoří kláštera,  které se zaplnilo. Pak nastal netrpělivě
očekávaný  slavnostní  okamžik,  pan  biskup  Josef  Kajnek  poklepáním  otevřel  Svatou
bránu. Všichni jí prošli do chrámu na slavnostní mši svatou. Zpěv sboru a modlitby se
rozléhaly  klášterem.  Zaujalo  nás  kázání  pana  biskupa  o  obrácení  hříšníka,  že  Boží
milosrdenství dává naději a podává pomocnou ruku opravdu každému. Svaté přijímání
podávalo několik kněží v prostorách celého chrámu. Slavnost byla zakončena uctíváním
milostného obrazu Panny Marie. Domů jsme si vezli hřejivý pocit Boží blízkosti, posily a
na  památku  svatý  obrázek,  na  kterém  byly  napsány  skutky  tělesného  a  duchovního
milosrdenství:  „Sytit  hladové,  dávat  pít  žíznivým,  odívat  nahé,  ujímat  se  pocestných,
pomáhat  nemocným,  navštěvovat  vězněné  a  pohřbívat  mrtvé.  Radit  pochybujícím,
vyučovat nevědomé, napomínat hříšníky,  těšit zarmoucené, trpělivě snášet obtížné lidi,
ochotně odpouštět a modlit se za živé i mrtvé“.

František Mazura

MOJE VZPOMÍNKY NA DĚTSTVÍ A MLÁDÍ

Narodila jsem se v Dolní Dobrouči. Pocházím z velké rodiny. Byli jsme 4 chlapci a 4
děvčata a já byla nejmladší. Měli jsme hospodářství, a tak rodiče i my děti jsme dělali, co
bylo zapotřebí od jara do podzimu venku. V zimě tatínek spravoval nářadí, vázal březová
košťata a někdy dělal kartáče z koňských žíní. Maminka se sestrami zase v domácnosti
spravovaly potřebné věci. Přitom si zazpívaly nábožné i lidové písničky.

Ráno maminka zatápěla v kamnech, uvařila na snídani kávu z melty a přitom si tiše
prozpěvovala. Tatínek zatím nakrmil koně a dal králíkům. Starší sestry obsloužily krávy a
maminka zase slepice. O prázdninách jsme pomáhali na poli a na louce: sušilo se seno,
později žně, kdy se sekalo obilí a stavěly se panáky. A na podzim brambory a sklizeň
řepy.
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Občas k nám přišli žebráci  (postižení z 1. sv. války).  Jeden přišel až z Lanšperka
(místo jedné nohy měl přidělanou ke koleni dřevěnou hůl). Přespal u nás a druhý den se
vracel zpátky. Byli rádi, když dostali jídlo, brambory a chleba. Pekli jsme deset bochníků.
Byla to krásná vůně, když tatínek vytahoval chleba z pece. I flašinetáři  někdy přišli a
zahráli písničku pod lípou. Než jsme šli do školy, maminka si s námi klekla a pomodlili
jsme se. I tatínek, než šel na pole, kleknul si a pomodlil se, a taktéž i večer. Tatínek byl
čtyři roky na vojně jako dragoun a hned potom ještě čtyři roky v 1. světové válce. Nikdy
na nikoho nestřílel při útoku, ale do vzduchu.

Z tatínkova vyprávění vím, že v Itálii měli velký hlad. Proto na Vánoce o Štědrém
večeru my jsme jedli vánočku (později salát a rybu), ale tatínek si vzal chleba, kterého si
tolik vážil. Dlouho jsme zpívali koledy.

Tatínek  byl  hasičem.  Při  zaznění  trubky  „hoří“  vždy  spěchal  k  ohni.  Byl
praporečníkem u hasičů. O velikonocích při Vzkříšení a také při slavnosti Božího Těla šli
hasiči průvodem do kostela. Byl to krásný, až dojemný okamžik, když při „pozdvihování“
se i prapory skláněly (i Orlové a Mariánská družina).

Maminka byla dobrá. Ráda vzpomínám na její písničky, zvláště k Panně Marii, a na
její moudrá slova i rady. Dopisy od maminky vždy potěšily, když jsem byla s manželem a
dětmi dále od domova. Znala hodně z náboženství. 

Nejstarší bratr Josef po chlapeckých duchovních cvičeních zatoužil stát se knězem.
Studoval  v  Hradci  Králové  a  světícím  biskupem  byl  Dr.  Mořic  Pícha.  Bratr  byl  na
několika  místech  na  farách.  Naposledy  byl  v  Krouně  na  Českomoravské  Vysočině.
Opravoval za pomoci lidí kostely a učil náboženství. Lidé mu rádi přišli pomoci. U bratra
byla na faře sestra Blaženka. Rádi jsme k nim a k rodičům jezdili na prázdniny. Bratrova
činnost se nelíbila tehdejšímu režimu. Dokonce přišla kontrola, vše měl ale v pořádku.
Přesto byl předvolán k soudu. Pan obhájce se po prostudování katechismu vyjádřil,  že
bratra nemají proč soudit, že dělal to, co bylo třeba v jeho povolání. Přesto byl souzen a
odsouzen  k  trestu  ve  Valdicích… Na amnestii  byl  bratr  propuštěn,  ale  pracoval  jako
dělník ve skále. Snad už brzy mohl být zase na faře. Zatím byl dán do Domova důchodců
v Chocni jako údržbář. Viděl, když některému starému dědečkovi nebo babičce dohasínal
život, snažil se jim dát svátost nemocných, Pána Ježíše měl pod modrákovou halenou. A
sestra Blaženka hlídala na chodbě kvůli kontrole.

Bylo 29. srpna 1967. Byl svátek Stětí sv. Jana Křtitele. Brzy ráno bratr sloužil mši sv.
v malé kapličce pro řádové sestry,  které tenkrát sloužily v Domově u těch starých lidí.
Dopoledne se ještě chystal řezat na cirkulárce dřevo. Skoro byl konec prázdnin, ale ještě
jsem tam u našich byla s dětmi. U bratra byl tenkrát můj devítiletý syn Václav. Pila se
točila obráceně a bratr si chtěl odhodit překážející kabel na zemi. Nevěděl, že kabel má
porušenou izolaci, a vtom kabel nechtěl jít od ruky. Bratr chtěl kabel odhodit, a tak dostal
ránu přes srdce. Ještě běžel po kotelně a tam klesnul na kolena… Syn Václav běžel pro
sestřičku a ta mu dělala umělé dýchání.  Sanitka odvezla bratra do Vysokého Mýta do
nemocnice. Sestra Blaženka jela také.  Do večera jsme čekali, až Blaženka přijede. Byli
jsme smutní,  když  bylo  jisté,  že bratr  už  nežije!  Bylo  to  těžké  pro  nás  a  zvláště  pro
maminku, která se těšila tím, že když ona umře, bude mít Josef za ni mši sv. Tou cestou,
kterou  se  tenkrát  před  dvaceti  lety  ubíral  primiční  průvod,  ubíral  se  nyní  průvod
smuteční…
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Ještě jsme tři sourozenci, pět jich je už na věčnosti. Někteří jsou dost daleko, přesto si
píšeme nebo voláme, máme se rádi….

Zavzpomínala Ludmila Všetičková

ANKETA

Oslovili jsme bývalé ministranty v Žamberku,
dnes dospělé lidi, a položili jsme jim tři otázky.
Anketou  chceme  poděkovat  za  jejich  službu  u
oltáře a také povzbudit malé ministranty. 

1)  Jak  dlouho  jsi  ministroval/a  v Žamberku
nebo i jinde?

2) Na co z tohoto období rádi vzpomínáte?
3) Měla tato služba u oltáře vliv na váš život?

Slávek, 70 let, v důchodu
1) Ministroval jsem až v Žamberku, při službě P. Krinka. Po projevech zdravotních 

potíží jsem tuto výsadu nechal mladším a zdravým.
2) Společné prožívání = bratrství = Kristovství 
3) Pokora, vděčnost, vědomí Boží lásky a milosrdenství…

Honza, 31, IT inženýr
1) 16 let
2) Na kamarády ministranty, kamarádství s farářem.
3) Určitě ano, ministrování u mě udrželo silnou víru v Boha.

Markéta, 25, zdravotní sestra (momentálně maminka na plný úvazek)
1)  asi 13 let
2) Bavilo mě, když se při mši svaté toho hodně dělo a proto ráda vzpomínám hlavně 

na mše a obřady o Velikonocích. Když jsem byla malá, tak jsem byla pyšná, že 
nám třeba velcí kluci dovolili klapat klapačkami, držet svíčky, asistovat při svěcení
paškálu a když jsem pak byla větší, tak jsem zase mohla tyto věci  učit mladší  
ministranty. A nebo si ještě vzpomínám, když se světily zvony, to byl pro mě velký
zážitek, mohla jsem stát vepředu, něco podávat a asistovat. A ještě jsem měla ráda,
když přijel jako zástup páter Černý, ten totiž vždycky po mši v sakristii kouzlil.

3) Měla. Myslím si, že kdybych při mši jako malá seděla s našima v lavici, tak by mě 
to asi nebavilo, nudila bych se a dělala blbosti a možná bych neměla takový vztah 
k víře, jako když jsem chodila ministrovat. Při ministrování jsem vždy měla nějaký
úkol, více jsem se toho dozvěděla a na mši jsem se díky ministrování těšila.
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Ondřej, 34, konstruktér
1) S menšími výpadky do současnosti.
2) Když mi bylo tak kolem 12 let, bylo nás u oltáře hodně vrstevníků. Byla to taková 

parta. Vzpomínám i na farní tábory.
3) K ministrování vedu i svoje děti.

Šárka, 23, studentka
1) asi 13 let
2) Na legraci před mší i po ní, občas i během mše. Byla jsem pyšná na to, že můžu 

být  při mši přímo ve středu dění. A vždycky jsem měla radost, když jsme nic  
nepokazili ani při složitých obřadech.

3) Nejspíš v tom, že během dospívání jsem měla další důvod, proč chodit do kostela –
bylo mě potřeba při ministrování. A dodnes, když jsem na mši v jiném kostele, si 
všímám, jaké zde mají ministranti zvyky. 

Josef, 29, pracovník v sociálních službách
1) V Žamberku jsem ministroval od základní školy do 23 let. S tím, že od 20 do 24 let

jsem  ministroval  u  Kapucínů  v Olomouci  a  v kostele  Panny  Marie  Sněžné  
v Olomouci.

2) Ministrantská služba mě naplňovala radostí „být v blízkosti u Pána“. Plánuji – dá-li
Pán a zdraví tomu bude přát, že až bude syn Eliáš větší (3-4 roky), tak se k této 
službě vrátím po boku syna.

3) Služba mě přivedla k mému povolání a k práci v sociálních službách. Rád sloužím 
druhým a skrze ně prokazuji  milosrdenství  Ježíši  Kristu.  Pociťuji  Boží doteky  
každý den ve všech vztazích, ve kterých se nalézám. Bůh je záštita má.

Děkujeme vám všem za vaši službu a práci pro farnost.

Dotazovaly se Šárka a Lída Kladivovy.
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POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCI V NAŠEM MĚSTĚ

V minulém čísle farního
zpravodaje  uvedl  pan  farář,
že  se  musí  opravit  střecha
kostela,  do  kterého  zatéká.
Poslední oprava byla v roce
1992,  kdy  se  vše  dělalo
svépomocí  za  organizování
pana  Václava  Dudka.
Rozhovor  s  ním  měl  v
březnovém zpravodaji v roce
2014 pan Jaroslav Schröffel.

Opravu  střechy
podpořila  paní  baronka  Iva
Parish tím, že se bude konat
16 benefičních  koncertů  od
21.8.  do  4.9.2016.  Zveme
vás  předběžně  proto,  že
Farní  zpravodaj  vyjde
koncem června a další číslo
až  po  akci.  Sledujte
Žamberské listy (červencové
nebo  srpnové),  kde  bude
podrobný  program.  Také  v
informačním  centru  v
Kostelní  ulici  budou  o
koncertech  vědět  více.  Je
toho  za  těch  14  dní  dost.
Každý si může vybrat podle
libosti.  Podpořte  tuto
krásnou  akci,  která  vás
obohatí,  a  ještě  pomůže
dobré věci.

Marta Motlová

KŘÍŽOVKA PRO NÁROČNÉ

„Pane doktore,  nevidím do dálky.“  „Tak se  podívejte  nahoru  na  oblohu.  Co tam
vidíte?“ „Slunce.“  „No …tajenka?“
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Vodorovné legendy:
A FINANČNÍ PORADENSKÁ FIRMA, VÝPLŇ OKEN, JINAM, NAFUKOVAT 
B MLÉČNÝ VÝROBEK, DRAVÝ PTÁK, FR.MĚSTO, DOMÁCKY ONDŘEJ 
C TAJENKA 1.DÍL, DŽEM 
D PŘESTAT ŽÍT, VELKÁ MISTNOST, KŮŇ (BASN), CIZOPASNÍK, LEŠTIDLO 
E AKVARIJNÍ RYBA, VAR, SMRT 
F KULIT, OKOPÍROVAT, PLODITI 
G AVŠAK, TAJENKA 2.DÍL 
H ZNAČKA ELEKTRONIKY, ABSTRAHOVÁNÍ, STOLNÍ HRA 
I CITOSLOVCE POCHOPENÍ, V LOŇSKÉM ROCE, JEDLÍK, OLDA 
Svislé legendy:
1 SÍDLIŠTĚ, PÁNEV VYHLOUBENÁ LEDOVCEM 
2 FLUOR, STROMOŘADÍ 
3 OZDOBNÝ ŠPENDLÍK NA ŠATY, ALE KDEŽ 
4 VLASTNÍ SOBŮM, SOK 
5 KUSY LEDU, FR.HEREC (1908-82, JACQUES), NÁŘEČNÍ SPOJKA 
6 SOUVISLÝ POROST NEOVOCNÝCH STROMŮ, SVÁDĚNÍ, ZN.CÍNU 
7 POSVĚCENÉ VYVÝŠENÉ MÍSTO K PŘINÁŠENÍ OBĚTNÍ BOHŮM, ZPÍVATI 
8 UŠLECHTILÁ ŽELEZA, PRUDKÁ ROKLE 
9 PURPUR, OSOBNÍ ZÁJMENO, ODMAŠŤOVACÍ PŘÍPRAVEK 
10 EINSTEINOVY INICIÁLY, DRTIT (ZAST.) , EKOLOGICKÝ HOV. 
11 MNOU; MI; MĚ, RÝM, ZN.MĚDI 
12 DOLINA, ČLOVĚK ZE VZDÁLENÝCH KRAJIN, LATINSKÁ SPOJKA A 
13 POUSTEVNÍCI, DĚLOSTŘELECKÁ ZBRAŇ 
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14 VZDÁLIT SE AUTEM, MODLA 
15 PRVEK RADIOAKTIVNÍ, ODTÁTI 
16 BÁSNICKÉ PŘÍSLOVCE MÍSTA, UMĚLÁ TKANINA 
Pomůcka  TATI, OVB.

Pavel Holubář

PODĚKOVÁNÍ

Milí přátelé – pane faráři – farníci; chci poděkovat vám všem touto cestou.
Děkuji  především  za  modlitby,  návštěvy,  za  telefonáty  a  SMS.  To  vše  mě  moc

posilovalo a i těšilo.
Mohla jsem každý čtvrtek na bohoslužbu, Pán mě navštěvoval a posiloval v době mé

hospitalizace. Vodil mě po cestách nelehkých, ale byl se mnou. 
Děkuji též těm, kteří mě vozili a vozí do kostela.
Upřímné Pán Bůh zaplať za vše.

Marie Mikysková

NA DOVOLENÉ

Stres zůstal  za dveřmi našeho bytu.  Nemusíme řešit  těžkosti každodenního života.
Můžeme si  užívat  pohody,  volnosti,  klidu.  A  to  vše  s  rodinou,  s  našimi  nejbližšími.
Můžeme spolu chodit na výlety, koupat se, povídat si. Jsme si blíž než kdykoliv během
roku.

Jsem za tyto okamžiky vděčná, a i za to Tě chci, Pane, chválit.

KDYŽ JSME ZDRAVÍ

Okamžiků, kdy je celá rodina zdravá, není během roku zas až tolik. I proto si jich
vážím.  Můžeme  chodit,  běhat,  plavat,  pracovat.  Jsem  vděčná,  že  nás  netrápí  žádné
závažné choroby a zdravotní komplikace. Uvědomuji si, že je to dar. A ne samozřejmý. I
za to Tě chci, Pane, chválit.

Vybrala Hanka Ryšavá (kniha Kateřiny Šťastné KáPéZetka CHVAL manželky a matky)

VÝTAH Z KRONIKY AKCÍ, TENTOKRÁT SE ZAMYŠLENÍM

Kdybych psala jen o konaných akcích, stačilo by na to
snad jen půl stránky,  proto se nad některými  budu krátce
zamýšlet.
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Květná  neděle  začíná  tradičně  v  kapli  P.  Marie  Bolestné.  Ratolestí  kočiček  se
tentokrát sešlo dost, takže se na každého dostalo, kdo si tyto nepřinesl z domova. Pašije
podle sv. Lukáše v podání mládežníků, a navečer Markovy pašije v podání hudebníků ze
Sopotnice pod vedením J. Vondráčka. 

Ve Svatém týdnu byla pro každého příležitost ke svátosti smíření, na výpomoc přijel
také kněz z jiné farnosti. Zpěváci i hudebníci pilně zkoušeli, aby oslavy Vzkříšení dopadly
co nejlépe. Po skončení bohoslužeb na Zelený čtvrtek se také podařilo zajistit a obsadit
nepřetrži-tou adoraci  v kapli až do začátku obřadů na Bílou sobotu. Na Velký pátek v
zámecké kapli mohli návštěvníci vyslechnout benefiční koncert Stabat Mater. V pondělí
velikonoční se tentokrát ministrantů s pomlázkou sešlo dost, pouze ty ženy nějak chyběly!

Na neděli  Božího milosrdenství  byla  otevřena  p.  biskupem J.  Kajnkem již  čtvrtá
Brána milosrdenství na Hoře Matky Boží v Králíkách, kam také odjelo několik našich
farníků.

Dvakrát do roka se koná sbírka šatstva a dalších potřeb pro Diakonii Broumov, jarní v
půlce  dubna  a  podzimní  v  říjnu.  Pro  potřebné  se  i  tentokrát  shromáždila  spousta
darovaných věcí, díky za ně všem dárcům.
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Poutní mše svaté začínají poutí u kapličky Krista Dobrého Pastýře v Liticích n. Orl.,
dále v kapli sv. Vojtěcha na hřbitově, pokračují poutní mše sv. v kapli v Kameničné a
kapličce  Nad  Betlémem  a  první  půlrok  zakončuje  pouť  v  kapli  sv.  Antonína  v
Helvíkovicích.

Začátkem května se na stolku i na webu farnosti objevily přihlášky na farní dětský
tábor, který se uskuteční od 23. do 30. července opět na faře v Bartošovicích. Také začaly
májové pobožnosti s promluvou, a to úvahy papeže Františka na různá témata. Z nich mě
nejvíce utkvěly v paměti  dvě vznesené otázky:  znáte datum svého narození pro nebe?
(Datum křtu: datum narození si každý moc dobře pamatuje, ale o datu křtu už ví málokdo)
a druhá otázka: modlíte se denně k Duchu svatému? (I zde jsem se zamyslela,  ano, P.
Ježíše i P. Marii zahrnuji různými prosbami, přímluvami i poděkováním, ale k Duchu
svatému se denně pomodlit …?)

8. května prožila celá farnost velkou událost, po 10 letech se ve farnosti konalo opět
biřmování. 17 biřmovanců přijalo tuto svátost, kterou udělil p. biskup J. Kajnek. Na toto
biřmování  se  biřmovanci  od  listopadu  každých  14  dní  připravovali,  přípravu  vedl  P.
Oldřich, za což mu patří také velký dík.

Také  žehnání  motorek  se  již  pomalu  stává  tradicí,  letos  jich  pro  požehnání  do
nastávající sezóny přijelo téměř padesát.
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Ke Svatodušním svátkům se také řadí další akce – svatodušní farní vaječina. Kopu
vajec si přijelo „zkonzumovat“ na faru ve Slatině n.  Zdob.  téměř dvacet  farníků. Kdo
chyběl, pochybil, vaječina prý chutnala výborně! 

Též jsme se dočkali poslední sekce opravených lavic v kostele, krásně nalakovaných,
vyspravených, no, radost v nich posedět.  (Na rozdíl od těch „náhradních“, kde člověka
bolelo celé tělo). Také v presbytáři se objevilo šest úplně nových lavic pro ministranty,
díky za ně.

Mladí z vikariátu se scházejí buď na VeMlad – Večer mladých, nebo na OMlad –
odpoledne mladých. Jedno takové OMlad také proběhlo, bohužel na mši sv. v zámecké
kapli dorazilo jen poskrovnu mládežníků (Ostatní asi odjeli na kolotoče a další atrakce
dvou poutí, které v tu dobu probíhaly).

Také téměř pravidelně jednou za čtrnáct dnů je otevřena na faře farní knihovna. Tato
knihovna byla obohacena knížkami z farnosti Slatina n. Zdob., kde se knihovna zrušila. Je
zde i mnoho nově vydaných knih, takže každý návštěvník knihovny si může dle svého
vkusu a potřeby vybrat. Bohužel, i zde nějak „docházka“ farníků vázne!

Letos,  tentokrát  až  v  červnovém  termínu,  probíhala  v  naší  farnosti  pošesté  Noc
kostelů, rozšířená o „odpolední“ Noc kostelů pro děti pod názvem: Kapličkové odpoledne.
Začínalo se u kaple na Rozálce, kde nechyběl také oslík Kleofáš, který povozil děti. A
sešlo se jich téměř čtyřicet. Zejména pro kluky byly různé soutěže v hodu míčkem nebo
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střelba z luku na postavené kelímky. V 17 hod. pokračoval program u kaple vedle kostela.
Hasiči pro radost dětí přijeli s cisternou a vytvořili bohatou hasičskou pěnu. Děti se v ní
vesele proháněly a neodolali ani někteří dospělí. Na mši sv. v 18 hodin byl každý zván. V
programu Noci kostelů také nikdy nechybí výstup na věž kostela a prohlídka zvonů. K
volné prohlídce byly také otevřeny kaple P. Marie Bolestné a zámecká kaple. Zakončením
celé akce byl koncert sboru CORALE.

O celou akci se hlavně zasloužila a patří poděkování M. Jägerové, která to vše měla
na starost, dále J. Moskvová, J. Králová, pan Brůna, Z. Králová, T. Ježdík, M. Motlová, P.
Buryška a J. Dostál, J. Schröffel a V. Šrefl, F. Mazura, Z. Píčová, M Venclová a ještě
další nejmenované, které upekly a přinesly na faru cukroví do balíčků. Též velký dík P.
Oldřichovi.

V  sousední  farnosti  Klášterec  nad  Orlicí  se  druhou  červnovou  sobotu  konalo  5.
setkání  přátel  Anny Bohuslavy  Tomanové,  tématem letošního  setkání  bylo:  Anička  a
rodina.

V obci Dlouhoňovice byl v ten samý den sjezd rodáků obce a odpoledne oslavy 110
let založení hasičského sboru, kterým do další záslužné a bohulibé činnosti požehnal P.
Oldřich.
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Jednou za čtrnáct  dnů probíhala na faře výuka náboženství pro děti ze Žamberka,
náboženství se vyučuje i pro děti v Písečné a ve Slatině na základní škole. Je to už na
rodičích, zda kontrolují docházku svých dětí na náboženství a doma s nimi probírají, o
čem se učily.

Z dalších akcí, méně populárních, je to sobotní úklid kostela, kaple, kůru a kolem
kostela,  zpravidla jednou za tři neděle.  Čtyři  „uklízecí čety“  pomalu stárnou, takže by
potřebovaly omladit, přidá se k nám některá mladší žena či muž? Na každou nedělní mši
sv. byl vyzdoben obětní stůl i oltáře květinami, buď kupovanými, nebo které farníci sami
donesli ze svých zahrádek, na slavnost „Božího Těla“ byl kostel vyzdoben břízkami. Díky
vám všem.

A také  něco  ze  „společenské  kroniky“:  v tomto  pololetí  oslavily  tři  naše  farnice,
jménem  Ludmila  či  Lidmila,  také  pan  varhaník  Petr  a  kostelník  František,  rovněž  i
kostelník  Ladislav  ze  Slatiny,   krásné  kulaté  sedmdesátiny.  Tak  ať  jim  Pán  žehná  a
dopřeje ještě mnoho roků prožitých ve zdraví, spokojenosti a radosti z krás života!  

Jistě jsem ještě na spoustu věcí zapomněla, ale každý z vás má možnost se zapojit a
třeba  prostřednictvím  Farního  zpravodaje  dát  i  druhým  na  vědomí,  čeho  hezkého  se
zúčastnil, a nebo naopak, co by stálo za úvahu, aby se zlepšilo. Prostoru je zde spousta,
tak s chutí do toho!

Trochu více se rozepsala M. Marešová.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU

LITURGIE:

1. Na levé straně
2. Ten, kdo celebruje (slouží) při mši svaté (kněz)
3. Kněz, který je také přítomen při mši svaté, ale necelebruje
4. Ten, kdo podává svaté přijímání
5. Ten, kdo čte liturgické čtení
6. Pověřený člověk, může předčítat z evangelia při liturgii, křtít, oddávat, pohřbívat a vyučovat.

BIBLE:

1. Ztratil se v chrámu
2. Proměnění vody ve víno, vzkříšení Lazara, rozmnožení chlebů a ryb, chůze po vodě
3. 12
4. 4, evangelista píše evangelia, Marek – lev, Matouš – člověk, Lukáš – býk, Jan - orel
5. 5 chlebů a 2 ryby, Genezaretské jezero
6. Tomáš
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KALENDÁŘ AKCÍ:

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:  Ondřej  Jäger,  P. Oldřich Kučera,
Marie  Souradová.  Technické  zpracování:  Ondřej  Jäger,  Lukáš  Sourada.  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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Plánované akce
Název Termín Místo

Farní tábor 23. - 30. 7. 2016 Fara Bartošovice v O.h.

Světový den mládeže 25. - 31. 7. 2016 Krakow, Polsko

Festival Harriet Parish 21. 8. - 4. 9. 2016 Zámecká kaple, chrám sv. Václava Žbk

Svatý rok milosrdenství stále probíhá Luže, Králíky, Želiv, Koclířov, HK…


	Dva kapesníky

