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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Pěkný a požehnaný čas všem čtenářům Farního zpravodaje. S poděkováním za
pomoc a podporu při všech činnostech ve farnosti. Sv. Jan Křtitel v evangeliu říká:
„Přiblížilo se Boží království.“ Ať tedy jsme lidmi, kteří Boží království žijí a očekávají
živou vírou svého Pána. Pán ať Vám žehná a štědře odmění.
P. Olda Kučera
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Vážení spolufarníci, milí bratři a sestry v Kristu!
V době adventní se chystáme na Vánoce, kdy se
narodil Ježíš, aby spasil lidské duše. Vybízí i nás,
abychom svou víru projevovali skutky lásky našim
bližním, kteří žijí v bídě, nemají domov či jsou
nemocní.
Také proto se chystá tradiční Tříkrálová sbírka,
která se uskuteční v sobotu 7.1.2017 a v neděli
8.1.2017 v Žamberku, v Dlouhoňovicích a v
Helvíkovicích. Všichni, kteří jste se v minulých letech
na TS podíleli, víte jak velice je to náročné, a proto
velmi prosíme o zapojení ještě více dětí – koledníků a více dospělých – doprovodu,
abychom mohli navštívit a oslovit co nejvíce obyvatel naší „spádové oblasti“. Kontaktujte
nás prosím, na uvedených telefonních číslech nebo na mailu.
Kéž se dovedeme radovat z pomoci trpícím a plně využijeme možnost spolupodílet se
na tomto potřebném a krásném aktu šíření dobra. Přeji a vyprošuji radostné a požehnané
svátky vánoční. Ať Světlo Boží Moci, Dobroty a Lásky osvítí co nejvíce duší, aby pravda,
pokoj a vzájemné porozumění umožnilo vítězství dobra nad zlem. Kéž lidé dokáží s Boží
pomocí nepodvádět, nezotročovat, nevykořisťovat, nepoužívat násilí, ale přijímají a
zprostředkovávají spásu, kterou Bůh neustále nabízí každé lidské duši!
Více informací o Tříkrálové sbírce na webu: www.uo.charita.cz
Zdislava Králová , asistentka TS; tel.: 739 069 458
Lída Šlesingrová , tel.: 724 972 683, e-mail: lida.slesingrova@seznam.cz
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MLÁDEŽ
Jelikož u nás ve farnosti moc mládeže není, tak je
zapotřebí se vydat jinam. Pokud jste šli v sobotu
čtyřiadvacátého září kolem jablonského kostela, mohli
jste slyšet řev sekačky, vrčení vysavače nebo vidět
dým prachu valící se z věže kostela. Osm mladých
brigádníků, nejen ze žamberského vikariátu, se
rozhodlo nabídnout své síly a pustit se do společné
práce. Výsledkem snažení byla posekaná tráva na
starém hřibově, vymetená a uklizená věž, vysáté lustry
v kostele, výkop pro chodník vedoucí od bočního
vchodu a spálené klestí na farní zahradě. Odměnou
nám byly nejen špekáčky, které jsme si po brigádě opekli, ale také například už víme,
proč jsou ve věži kostela sáňky. Ty, kdo nevědí, nebudu dlouho napínat. Vozila se na nich
voda na úklid kostela. Další akce, která se uskutečnila, bylo společné setkání dvou
vikariátů, tedy našeho, a ústeckého, které se uskutečnilo dne sedmého října v Ústí nad
Orlicí. Hlavní téma bylo evangelizace, téma, které provázelo i Diecézní fórum mládeže v
Hradci Králové. Vše začalo tichou adorací a možností svátosti smíření půl hodiny přede
mší svatou. Mše svatá začala v 18 hodin. Byla doprovázena rytmickými zpěvy
mládežníků. Poté jsme se přesunuli do Malé scény, kde jsme se občerstvili, a začala
přednáška, kterou vedl vojenský kaplan P. Petr Šabaka na téma evangelizace. Byla
opravdu velmi poučná a krásná. Bylo trochu smutné, že za náš tak početný vikariát bylo
pouze pět mladých, za ústecký jich tam bylo podstatně více. Po přednášce byla ještě
možnost občerstvit se a popovídat si s vrstevníky. Byla to opravdu krásná akce.
Václav Rendl
GODZONE 2016
Víte co to je ? Je to slovenský projekt – evangelizační show, která po celý týden
probíhala v různých slovenských městech a na víkend se přesunula do Prahy. Na sobotu
19. listopadu Honza Maivald objednal autobus, a tak se nás
45 mladých ( z Čermné, Letohradu a okolí ) podívalo do
Prahy. Akce se konala ve sportovní hale Královka a sjelo se
tam celkem asi 2000 lidí. A co jsme viděli a zažili? Velkou
hudební produkci – různé kapely, tanečníky, humorné
výstupy i osobní svědectví o Bohu. Nešlo o pouhou zábavu,
na programu byly také vážné věci. Cílem setkání bylo pomoci mladým lidem posunout se
na cestě víry o krok vpřed. Proto nesl letošní Godzone název Nový level. Jsem rád, že
jsem v kontaktu s mládeží z vikariátu a okolí a můžu se s nimi účastnit různých akcí.
Jakub Kladivo
Farní zpravodaj - Žamberk
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VÁNOCE
Lesní zvěři nasypeme dobrého, stromky pohladíme v lese,
dojati si zazpíváme krásné zpěvy – jednou za rok, oslavíme vánoce.
Budeme pro uspokojení naší nálady shánět dárky a pro své pohodlí
je pouze kupovat jinde a dívat se, aby to moc nestálo: přece teď je
všechno dražší a uklidňovat své svědomí, že je toho až dost – přát
si, aby ti obdarovaní projevovali – byť neupřímnou radost.
A zatím pravda těchto dní je jiná: Začalo to takřka krajní bídou
a nenalezlo se místo pro Človíčka, přicházejícího na tento svět –
Človíčka, který jej přišel zachránit. Na to tehdy nebyl čas, srdce a
hlavně peníze.
Lidské dějiny mluví stále o lidech! A lidé, ačkoliv v jádru
každý byl učiněn z lásky, zapomínají z čeho jsou.
A tak proto raději nejsou schopni si uvědomit: že SLOVO tělem učiněno jest a
přebývalo mezi námi!
CO SE ANDĚLOVI NELÍBILO...ANEB PROČ BYL U JESLIČEK OSLÍK S VOLEČKEM
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby
mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi světa," zavrčel. ,,Já se
postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!" ,,Jsi
příliš hrubý," odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale
ho s nevinným pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem
přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med
a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře.
Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici." "Ty jsi příliš
nepoctivá," namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas
páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a
prohlásil: "Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský
palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase moc
pyšný," mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší
přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola.
Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a sklopil
skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře a trpělivosti. Všechno
ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země:
Farní zpravodaj - Žamberk
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"Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem." Konečně se anděl
spokojeně usmál: "Právě vás jsem potřeboval!"
STÉBLO SLÁMY ANEB PROČ JEŽÍŠ PŘIŠEL JAKO DÍTĚ
Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli
mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama.
Kromě jednoho z nich, mladičkého pastýře, téměř ještě chlapce. Ten si z betlémského
chléva přece jen něco odnesl. Celou cestu tu věc pevně svíral v dlani. Ostatní by si toho
ani nevšimli, kdyby se kdosi nezeptal: "Co to máš v ruce?"
"Stéblo slámy," odpověděl mladík. "Vzal jsem si ho z jesliček, ve kterých leželo to
dítě." "Stéblo slámy," ušklíbali se ostatní. "Takové smetí! Zahoď to!" Mladý pastýř
rozhodně zavrtěl hlavou. "Kdepak," namítl, „já si ho schovám. Pro mě je to znamení,
připomíná mi malého Ježíška. Pokaždé, když ho vezmu do ruky, vzpomenu si na něj i na
to, co o něm řekli andělé."
Druhý den si pastýři mladíka znovu začali dobírat:
"Co jsi udělal s tím stéblem?" Mladík jim ho ukázal.
"Pořád ho nosím u sebe." "Zahoď to, k ničemu ti není."
"Ne. Má velkou cenu. Ležel na ní Boží Syn." "A co má
být? Důležitý je přece Boží Syn, a ne kus slámy."
"Mýlíte se. Velkou cenu má i ta sláma. Na čem jiném
by ležel, když je tak chudý? Boží Syn potřeboval trochu
slámy. To mě poučilo, že Bůh potřebuje i obyčejné lidi a
věci. Potřebuje nás, kteří nemáme velkou cenu, kteří toho
moc nevíme." Stéblo jako by mělo pro toho pastýře čím
dál větší význam. Na pastvě ho často držel v ruce,
vzpomínal na slova andělů a byl šťastný, že má Bůh tolik
rád lidi, že se stal stejně malým jako oni.
Pak mu však jeden z jeho druhů vytrhl stéblo z ruky a rozhořčeně vykřikl: "Dej už s
tím zatraceným stéblem pokoj! Bolí nás z těch hloupostí hlava!" Stéblo vztekle zmačkal a
zahodil.
Mladík klidně vstal, zvedl stéblo ze země a opatrně narovnal. "Vidíš, zůstalo stejné
jako předtím. Pořád je to stéblo slámy. Ani tvůj vztek s ním nic nezmohl. Jistě, zničit
stéblo slámy je snadné.
Ale přemýšlel jsi už někdy o tom, proč nám Bůh seslal malé dítě, když potřebujeme
silného zachránce a vojevůdce? Jednou vyroste, bude z něho muž a nic ho neporazí. I přes
lidskou zlobu zůstane tím, čím je - Spasitelem, kterého nám seslal Bůh." Mladý pastýř se
usmál a se zářícím pohledem pokračoval: "Boží láska se totiž nedá zničit a zahodit. I když
se zdá křehká a slabá jako stéblo slámy."
3 zamyšlení z internetu převzala Markéta Marková
Farní zpravodaj - Žamberk
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KŘÍŽOVKA PRO NÁROČNÉ
Nápis na dveřích kanceláře: Odešel jsem na oběd. Pokud se nevrátím do 15:00, …
tajenka.

Vodorovné legendy:
A MEZINÁRODNÍ KAMIONOVÁ DOPRAVA (ZKRATKA), ČASOVÁ
JEDNOTKA, ZKR. NAŠÍ TELEVIZE, DOVEDNOST (ZAST.), OZVUK
B SLOVEN. ČÍSLOVKA, SLOVEN. JENOM, EINSTEINOVY INICIÁLY, JE,
NĚM.TY, DOMÁCKY EDUARD
C TAJENKA 1.DÍL, DŽEM
D ZHOTOVIT TKANÍM, KONZERVOVATI KOUŘEM, PŘEDPLATNÉ
E DRŽADLA NÁŘEČNĚ, KALIF, ROZEŽÍRÁNÍ POVRCHU KOVŮ
CHEM.VLIVY
F ZÁVAN VĚTRU, ZKR.ATLETICKÉHO KLUBU, DOLINA, VLÁNÍM
ODDÁLIT
G VTIŠTĚNÁ STOPA, HOVOROVÝ SOUHLAS, TAJENKA 2.DÍL
H ANGL.SPOJENÍ, ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA, SAMOTNÁ, VZOREC OXIDU
TITANU
I OSIČKA, PATŘÍCÍ EVĚ, ODPORNOST, ASOCIACE TENIS. PROFES. (ZKR.)
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Svislé legendy:
1 MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ ZÁSOBOVÁNÍ, DOVEDNOST, BENÁTSKÝ
KUPEC A CESTOVATEL
2 DOMÁCÍ PTÁK, ZN.VÝTAHŮ
3 ATLETICKÉ NÁČINÍ, ANGL.PÍT
4 CIZÍ ŽENSKÉ JMÉNO, VODNÍ PTÁK
5 TEN I ONEN, TAVENINA, NA KTERÉM MÍSTĚ
6 NEČISTOTA, SOUČÁSTI HRNCE, ÚKAZ
7 NADÁVKA DÍVCE /ŘÍD./, ZPĚVNÍ PTÁCI
8 ČS. UMĚLÉ VLÁKNO, NENASYCENÝ UHLOVODÍK OBSAHUJÍCÍ 2
DVOJNÉ VAZBY
9 VZDÁLIT SE JÍZDOU, ELEKTRICKY NABITÉ ČÁSTICE
10 DÍTĚ HOVOR., BLESK / FOTOGR./
11 ÚŘAD (ZAST.), SLOVEN.PŘIROVNÁNÍ, LEHKÉ VANUTÍ
12 BÝVALÁ ČESKÁ POLITICKÁ STRANA, TEČKA, AUSTRALSKÝ PŠTROS
13 ŽERTOVÁNÍ, V PRAVOU CHVÍLI
14 VÝKAL, ROKY
15 PRVNÍ MUŽ, VYDÁVAT SVĚTLO
16 POUHÁ, AFRIČAN
Pomůcka: LINK, DIEN, DRINK.
Pavel Holubář
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ NEJEN PRO MINISTRANTY
LITURGIE:
1. V jaké místnosti se ministranti připravují na mši svatou ?
2. Kde v kostele dochází ke svátosti smíření (odpuštění hříchů) ?
3. Na jaké dvě základní části dělíme mši svatou ?
4. Jméno arcibiskupa pražského ?
5. Jméno našeho biskupa ?
6. Jméno našeho pomocného biskupa ?
BIBLE:
1. V jaký den tridua byl Ježíš přivlečen před Piláta Pontského, bičován, trním
korunován a ukřižován ?
2. V jakém městě se odehrává triduum, kdy do města Ježíš přijíždí, co tím dnem
začíná ?
3. Jak se říká místu na kterém byl Ježíš ukřížován (G. = L., K.) ?
Farní zpravodaj - Žamberk
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4. Jaké tři základní postavy stály pod křížem ?
5. Žena, kterou Ježíš zbavil satanů (zlých duchů) ?
6. Co podali Ježíšovi římští vojáci, když měl žízeň, na jaké straně mu probodli bok,
když Ježíš skonal, proč?
Ondra Jäger
ZPRÁVIČKY Z PÍSEČNÉ
Písecká fara už není osiřelá. V srpnu se sem nastěhovala rodina Lipenských. A hned
se dali do úprav, na které fara už dlouho čekala. Přejeme jim dlouhé a spokojené bydlení.
Uplynul rok a my se těšíme z dokončené opravy střechy a obou věží na našem píseckém
kostele. Završilo se tak pětileté úsilí o jejich opravu a záchranu. Firma „Poličská stavební
a.s.“ opět odvedla výbornou práci v jakémkoli počasí. Říká se, že když má stavba střechu,
je z nejhoršího venku. To je jistě osvědčená pravda, ale realita je prozaičtější. Vždy je
dobré rovnat se se světem, říkával mi tatínek. I nám zbývá splatit nemalou finanční
částku, která zbývá po odečtu podpory od různých státních institucí. Děkujeme předem
všem dobrodincům a příznivcům, kteří nám pomohou toto břemeno odlehčit a nakonec
zrušit.
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Děkujeme Pánu Bohu, za ochranu pro všechny, kteří na stavbě pracovali a pro ty,
kteří s odvahou stavbu organizovali. A děkujeme také za modlitby všem, kteří vědí, že bez
Božího požehnání je marné lidské počínání.
Z kostela Svaté Kateřiny Alexandrijské vyprošujeme všem požehnané svátky
Kristova narození a Boží přízeň po celý rok 2017.
Hana Ryšavá
ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ
V září se děti těšily na tradiční Misijní den
v Chocni, který nám letos přinesl hodně radosti. Do
našeho Misijního klubka byli slavnostně přijati další
tři malí misionáři Kristinka, Alička a Pavlík. Tento obřad vedl královéhradecký biskup
Mons. Jan Vokál a národní ředitel PMD ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát, kteří všem
přítomným dětem z Papežského misijního díla dětí požehnali:„Pane Bože, Stvořiteli
celého světa, požehnej těmto dětem a učiň je zvěstovateli tvé lásky a pokoje. Pomáhej jim
svou milostí a posiluj je v jejich rozhodnutí zasvětit ti svůj život. Ať vydávají jasné
svědectví o své víře svými slovy i činy a ať se stanou tvými zvěstovateli všude, kam
přijdou. Dotkni se srdcí těchto dětí, ať dodávají sílu a odvahu trpícím lidem na celém
světě. Ať vyrůstají v Tvé milosti, ať jsou důvodem radosti v celé církvi. Buď vždy s nimi
a provázej je svým požehnáním. Jsi naším Pánem na věky věků. Amen.“
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Celý den, během kterého se děti „podívaly“ do Bangladéše, shlédly divadlo, účastnily
se koncertu a také se naučily novým tvořivým dovednostem, jsme si všichni náramně
užili. Fotografie najdete na webu missio.cz v tomto odkazu:
http://www.missio.cz/galerie/foto/galerie-misijni-klubka/misijni-den-2016-v-chocni/
Celý říjen se pak děti připravovaly na oslavy 90. Světového dne misií, plnily úkoly z
misijního kalendáře „Misijní říjen 2016“ a malovaly obrázky pro Misijní neděli. Tu jsme
společně s rodiči oslavili v kostele Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí
komentovaným obětním průvodem a písněmi, které se děti pro tuto příležitost naučily.
Maminky také připravily malé občerstvení a děti ho u vchodu kostela nabízely
přítomným.

Světový den misií byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na
celém světě, i v nejchudších oblastech, se tak každou předposlední neděli v říjnu plní
světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne
putují na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova i do těch nejzapadlejších koutů
zeměkoule. Podpořit misie mohli věřící i darem za Misijní kalendáře 2017 a další
materiály papežských misií a víc informací a inspirace pro slavení Misijní neděle mohli
najít v novém Misijním zpravodaji.
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V listopadu jsme se sešli ke zdobení perníčků. Ty jsme s dalšími výrobky a dárky
nabízeli na Misijním jarmarku® ve Slatině nad Zdobnicí v rámci Adventní výstavy.

A protože rádi tvoříme, poslali jsme spoustu našich prací i do farností, kde Misijní
klubko aktivně nepracuje a místní rádi zorganizují Misijní jarmark® na pomoc
nejchudším dětem v misiích.
V prosinci budeme opět navštěvovat nemocné a staré lidi ve farnosti a okolí s malým
vánočním dárkem. Rok Božího milosrdenství sice skončil, ale přinesl důležité poselství
pro všechny věřící, že milosrdenství patří k nejdůležitějším pokladům naší víry a my jsme
se o milosrdenství nejen učili a prosili o něj, ale chceme se snažit ho dál prokazovat
prakticky v každodenním životě, aby lidé kolem nás mohli znovu zažívat, že náš Bůh je
milosrdný.
Děkuji touto cestou rodičům, kteří podporují své děti v jejich misijním snažení a
pomáhají s čím je potřeba při organizování tradičních aktivit PMD!
Přejeme všem radostné a požehnané vánoční svátky i rok 2017!
Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí diecézní ředitelka PMD, www.missio.cz
Bronislava Halbrštátová

Farní zpravodaj - Žamberk
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MNOZÍ OČEKÁVAJÍ „VÁNOČNÍ POHODU“
Všichni se těší na vánoční pohodu. Celá naše
představa vánoc je idylická. Originální vánoce
nebyly žádnou idylou. Považte jenom, že kvůli
nějakému byrokratickému výnosu a nesmyslné
statistice se musel Josef s Marií vydat na dosti
dalekou cestu zrovna v době, která se jim tak
nehodila. Jet na oslu je nepředstavitelně
nepohodlné i pro zdravého mladého muže. Natož
pro křehkou ženu ve vysokém stupni těhotenství.
Představme si všechnu tu starost, jak bude na cestě,
kde se ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě
narodilo doma. Na cestě byli také odkázáni na
pomoc neznámých lidí. Přemýšleli jste někdy, jaký to tehdy pro ně byl najednou problém
sehnat dostatek teplé vody na koupel novorozence? A pak ten neklid kolem děťátka, ten
sběh lidí. Nakonec návštěva králů-mudrců a taková míra zájmu, že se Josef rozhodne
bezodkladně odejít, protože by další pobyt v Betlémě mohl být přímo nebezpečný. A
představme si další cestu, která se podobala útěku a nevedla domů, ale do ciziny.
Domysleme i to, jak asi zapůsobila na mladičkou maminku a starostlivého otce děsivá
zpráva o Herodově zákroku proti betlémským dětem. A uvažujme též o velkých vnitřních
dramatech sv. Josefa, muže, který se těšil na běžně se odvíjející rodinný život a byl
postaven před fakt, že jeho snoubenka je těhotná. Jak asi bylo Marii čekající na jeho
reakci? Jen blázen mohl by toto nazvat idylou. Je to obrovské lidské a zároveň i Boží
drama. Tak, jak se vrství naše životní zkušenost, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám
tento obraz vánoc různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách
válečných, jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak, když
neporušený celek rodinného kruhu harmonicky žije, jinak když je narušen smrtí nebo
rozkolem. Ale vždy k nám vánoční obraz mluví. Proto je třeba vždy se do něho podívat,
ano, vždycky se poctivě postavit před tuto velkou Boží zvěst. Je určitě chyba něco
předstírat a je rovněž chyba říct: „Já letos vánoce neslavím, protože jaképak vánoce, když
… nevím co zlého mě potkalo.“ Vánoce jsou vždy štědré a vždy nám dají dobré dary,
pokud nepropadneme hloupé představě, že už to všechno známe a že se jen stereotypně
opakují. Vánoce jsou vždycky nové a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám
připomenou potřeby nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí, podruhé nám dají posilu
v těžkostech a připomenou nám, že vzájemná láska a láska Boží je bohatstvím, které
převáží hmotnou tíseň i lidský žal. To vše ovšem se stane jen tehdy, když se jako pravdivě
žijící lidé setkáme s Boží pravdou lidského příběhu svaté rodiny. Tehdy totiž do našeho
srdce vstoupí mír a uslyšíme andělský hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.
Z úvah P. Piťhy vybrala Lída Kladivová
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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 11. 11. 2016 V ŽAMBERKU
Přítomni: O. O. Kučera, P. Holubář, T. Ježdík, P. Zářecký, J. Kladivo, V. Matyáš,
M. Faltus, O. Jäger, M. Jägerová
Omluveni: A. Dostálková, D. Klíž, P. Brůna

Po společné modlitbě O. Oldřich poděkoval za všechny aktivity, které se za poslední
rok v naší farnosti uskutečnily. Z větších akcí to byla např. Noc kostelů, svátost
biřmování, kterou udělil 17 biřmovancům p. biskup Kajnek, farní tábor a farní den.

Farní zpravodaj - Žamberk
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Tábora se zúčastnilo 36 dětí, proběhl bez problémů opět v prostorách fary
v Bartošovicích. Farní den prožilo v příjemném prostředí na farní zahradě kolem 120 lidí
při hudbě, pohoštění a opět s návštěvou kouzelníka. Výjimečnou a náročnou akcí svým
rozsahem i kvalitou účinkujících byl hudební Festival Harriet Parish, který během 14 dnů
navštívilo více než 1 700 posluchačů. Tento zážitek nám dopřála paní Iva Parish, která se
rozhodla věnovat výtěžek z 16 koncertů na opravu havarijního stavu střechy kostela.
Vyúčtování dosud není ukončeno, výtěžek bude zveřejněn později.
O. Oldřich dále ocenil liturgickou přípravu a hudební doprovody několika slavností i
výuku náboženství ve všech farnostech atd.
Další poděkování patřilo za všechny úklidové a údržbářské práce v kostele i na faře,
za zhotovování nástěnek a vydávání Farního zpravodaje, sbírku šatstva, za všechny
Farní zpravodaj - Žamberk
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služby – varhaníků, akolytů, ministrantů, kostelníků, úpravy květin, úklidy atd. Je
potěšující, že se do všech akcí zapojovalo množství farníků, bez jejichž ochoty by se
nemohly uskutečnit.
Informace
Několik menších pozemků, které farnost Žamberk získala v restituci, bylo na základě
dohody s Městem Žamberk směněno a byly vypracovány pachtovní smlouvy. Výnos
z nich bude cca 50 tis. Kč/rok.
Do chrámu sv. Václava byly pořízeny nové mikrofony a osvětlení v zadním traktu.
Nové osvětlení má i kůr. V letošním roce bylo dokončeno restaurování bloků původních
lavic, úprava zbylých lavic se ještě zvažuje.
V nejbližších dnech bude dokončeno restaurování maleb stěny, kde je boční vchod a
zároveň bude odstraněno lešení.
Byla zahájena oprava střechy, do konce roku musí být proinvestovány poskytnuté
finanční prostředky - přes 1 mil. Kč - od ministerstva kultury, Města Žamberk, farnosti a
sponzorů. Byla odkryta část střechy nad presbytářem, probíhá kontrola krovů, podle
zjištění je stav velmi špatný.
Před zámeckou kaplí proběhla oprava kamenných schodů i zábradlí, pokračovat se
bude novou fasádou, zajišťuje rodina Parish.
Část fary v Písečné je dlouhodobě pronajata, čímž se zamezí chátrání objektu. Z
příspěvků obce, farnosti, ministerstva kultury a Pardubického kraje byla také dokončena
oprava střechy na faře.
V Líšnici je před dokončením oprava vstupního schodiště do kostela, příspěvky
poskytl Pardubický kraj, farnost a obec.
Ve farnosti Slatina nebyla žádná větší aktivita.
Pastorační rada přeje všem farníkům, aby poselství Vánoc přineslo do jejich srdcí
radost a pokoj.
O. Oldřich Kučera , předseda pastorační rady
Marie Jägerová, sekretářka pastorační rady
VÝTAH Z KRONIKY AKCÍ PRO FZ – PROSINEC 2016
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V sobotu 10. září od 18 – 21 hodin byla otevřena kaple na
Rozálce, kde byly vystaveny pro návštěvníky historické
pohlednice Žamberka, a také rozhledna, kde byly historické
fotografie a též fotografie ze soutěže Moje nejoblíbenější místo
v Žamberku. Vše se konalo v rámci akce „Dny evropského
dědictví“.
V sobotu 24. září byla mše sv. v kostele, protože v
zámecké kapli se začaly opravovat vstupní schody do kaple.
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Na slavnost sv. Václava, ve středu 28. září byla sloužena v 9.15 hodin mše sv. s
okuřováním, zpěvem na kůru, průvodem po kostele a na závěr chorál a hymna. Potom na
faře probíhal již 5. farní den, pod stanem, bylo krásně slunečno a teplo, přišlo dost
farníků, pro děti oslík a kouzelník, od 18 hodin byl v kostele varhanní koncert.

V pátek 7. října ve 14 hodin začaly volby do krajských zastupitelstev a části Senátu.
V Ústí nad Orlicí od 17.30 hodin „Večer mladých“ společný s vikariátem Žamberk.
Téma - evangelizace, jako host P.Petr Šabaka. Z naší farnosti se zúčastnil Václav Rendl.
Sbírka šatstva a dalších potřeb pro Diakonii Broumov proběhla v sobotu 15. října od
8 do 11.30 hodin v kapli P. Marie Bolestné vedle kostela.
V úterý 18. října v 16 hodin se konala v husitském kostele velice zajímavá přednáška
o Bibli Kralické, kterou přednesl pan Alfréd Strejček.
Pod vitrážními okny v kostele se na připravených hrazdičkách objevily třídílné
smetanověbílé závěsy, které zakrývají nepěknou zeď v presbytáři. Také byla instalována
nová aparatura a mikrofony v kostele, takže je již hezky slyšet Boží slovo, přednášené od
ambonu a oltáře.
Na misijní neděli 23. října byly po mši svaté nabízeny misijní materiály – kalendáře,
růžence, svíčky. Výtěžek z prodeje drobností, který činil 4003 Kč, byl odeslán na projekty
Papežského misijního díla. Mnohokrát děkujeme za vaši štědrost!
O říjnových nedělích také probíhalo ve všech našich farnostech posvícení
s poděkováním za dary úrody země.
Koncem října bylo na severní straně kostela postaveno lešení a začala oprava střechy
přední části lodi kostela.
15
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Na hřbitově u hrobu, kde jsou uloženy kosterní pozůstatky z bývalé kostnice, byl
upevněn na zdi dřevěný kříž.
V neděli 13. listopadu se v celé diecézi uzavíraly Brány milosrdenství, na Hoře
Matky Boží v Králíkách se také konala kytarová mše sv. na poděkování za dar svobody.
V půli listopadu bylo v kostele sundáno lešení u bočního vchodu, postaveno menší
lešení u oltáře sv. Antonína, z kterého byly sundány sochy a dokončena výmalba kolem
tohoto oltáře. Také v předsíňce sakristie byly vyštukovány stěny, které se místy drolily.
Na první adventní neděli 27. listopadu se žehnaly po mši svaté přinesené adventní
věnce. Letos se jich sešlo hodně přes dvacet.
Ani v tomto roce nepřišly děti o mikulášskou nadílku, tentokrát nás navštívil sv.
Mikuláš s doprovodem v kostele.

Čtvrteční ranní mše – rorátní, byla sloužena v kapli Panny Marie Bolestné při
svíčkách.
Závěrem tohoto krátkého výtahu by se slušelo poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili do vyjmenovaných akcí, ale též i do prací, které zde vyjmenovány
nejsou, ale je potřeba je každodenně vykonávat. Takže – díky, a krásné a požehnané
vánoce.
Zapsala: Marešová M.
Farní zpravodaj - Žamberk
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU.
LITURGIE:
1. V sakristii
2. Ve zpovědnici
3. Bohoslužba slova a bohoslužba oběti
4. P. Dominik Duka
5. P. Jan Vokál
6. P. Josef Kajnek
BIBLE:
1. Velký pátek
2. Jeruzalém, Květná neděle, začíná tím Svatý týden
3. Golgota = Lebka, Kalvárie
4. Maria, apoštol Jan a Máří Magdaléna
5. Máří Magdaléna
6.Houbu s octem, na pravé straně, aby se ujistili, že je mrtvý
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•POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2016

Termín
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
28.12.2016

Štědrý den
Boží hod
sv. Štěpána
sv. Jana Evangelisty
sv. Mláďátka betlémská

Čtvrtek

29.12.2016

Pátek

30.12.2016 sv. Rodiny

Sobota

31.12.2016

Neděle

01.01.2017 Nový rok

sv. Silvestr

Žamberk

Písečná Slatina n. Zd. Líšnice

24.00 hod
9.15 hod
9.15 hod
18.00 hod

16.30 hod
11.15 hod

22.00 hod

15.00 hod

17.45 hod
16.00 hod Albertinum
16.45 hod Penzion
18.00 hod
16.45 hod
s obnovou manželských slibů
17.30 hod

16.00 hod

ukončení občanského roku

9.15 hod

11.15 hod

7.30 hod

•

•Děkuji Vám všem za vše dobré, co jsme společně prožili. Děkuji všem dárcům za pomoc,
kterou poskytli na opravy a údržbu našich chrámů. Boží požehnání ať Vás provází a nejen
o Vánocích.
Vyprošuje P. Oldřich Kučera

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 pravděpodobně v březnu 2017. 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, Iva Kočová. 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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