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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Pěkné jarní dny a čas milosti a Božího milosrdenství v nastávajících dnech Velikonoc
ať Vás naplňuje radostí. S poděkováním za pomoc a podporu
P. Olda Kučera
PASTÝŘSKÝ LIST
(Slova diecézního biskupa Jana Vokála se četla při bohoslužbách v neděli 26. března 2017.)

Bratři a sestry v Kristu,
milí mladí přátelé, na které se dnes
obracím především,
chci Vás srdečně pozvat na Celostátní
setkání mládeže, které se uskuteční v
polovině srpna v Olomouci. Přál bych si, aby
se ho zúčastnilo co nejvíce mladých lidí z
naší diecéze, a rád bych Vám krátce vysvětlil
proč.
Svatý otec Jan Pavel II. už před více než
třiceti lety založil tradici světových dnů
mládeže, kterých se sám pravidelně účastnil.
Navázali na něho i dva následující papežové
Benedikt XVI. a František. Mladí se během té doby začali setkávat na všech úrovních - ve
farnostech, vikariátech, diecézích, národech a právě i ve světovém měřítku. Všichni tři
zmínění papežové při těchto příležitostech opakují: „Církev mladé lidi naléhavě
potřebuje!“ Potřebuje jejich specifické dary a přístup k životu, jejich ideály, rozhodnost,
nadšení, tvořivost, věrnost, pevnost, neochotu ke kompromisům. Potřebuje jejich aktivitu i
zásadovost, silné odhodlání lidsky zrát v mezích křesťanského povolání.
Setkání mládeže je příležitostí, jak se vzájemně posílit a utvrdit v tom, že takový
postoj k víře a ke světu je normální, správný, v souladu s Boží vůlí. Zvlášť potřebné je to
ve společnostech, jako je ta naše, kde mají křesťané výraznou menšinu. Setkávání s jinými
mladými věřícími z celé země Vám bude důležitou oporou, abyste zůstávali autentickými
a vytrvalými křesťany, kteří se mohou vždy spolehnout na Pána i na sebe navzájem.
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Vím, že někteří z Vás jsou k těmto akcím skeptičtí, říkají, že jsou příliš davové, že
jsou jen pro extroverty či výrazně společensky založené osobnosti. Právě pro Vás, kteří se
toho obáváte, však platí moje pozvání dvojnásob: jeďte si pro ujištění, že patříte do
společenství, že Vás druzí přijímají a podporují, že k Církvi náležíte a vždy budete
náležet, aniž by Vás kdo hodnotil, soudil či zkoušel.
Svatý otec František účastníky minulých Světových dní mládeže v Krakově vyzval,
aby nebyli „pohovkovou mládeží“ a dali o sobě vědět svou aktivitou: „Milí mladí, je
mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli
svobodní. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a
stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny,“ řekl tehdy
papež František.
Mottem setkání v Olomouci je Ježíšova výzva: „Nebojte se!“ Vezměte si ji k srdci a
přijměte toto pozvání, rozšiřte je i mezi své přátele včetně těch, kteří v Církvi třeba nejsou
pevně zakotveni, ale mají zájem o duchovní hodnoty.
Těším se na shledání s Vámi v Olomouci ve dnech 15. až 20. srpna. Pozvěte i své
rodiče na sobotu 19. srpna, kdy se při této příležitosti sejdou rodiny.
Všechny věřící prosím, aby setkání a jeho účastníky už nyní podpořili a provázeli
svou modlitbou.
Od katedrály Ducha Svatého Vám žehná
Jan Vokál,
biskup královéhradecký
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V ŽAMBERKU
Vážení bratři a sestry v Kristu,
farníci ze Žamberka, Helvíkovic, Dlouhoňovic a
okolí! Ráda bych se s Vámi podělila o radost z
krásného výsledku „Tříkrálové sbírky 2017“.
Vzpomínám, jak mi rodiče říkávali: „Člověče,
přičiň se a Pán Bůh ti požehná.“ Toto přísloví se
zcela naplnilo, díky úsilí koledníků, které
neodradilo ani velmi mrazivé počasí, a štědrosti
dárců. Podařilo se vybrat celkem 109 838,- Kč
což je o 20 675,-Kč více než v loňském roce.
Žamberk celkem
1. Ježdík T. - Ježdík J., Flekrová H., Marková T.
2. Mazura F. - Krausová K., Hylmarová Z., Novotná L.
3. Dušková Z. - Dušková M., Dolečková V., Hrušová A.
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78 829,- Kč
12 426,- Kč
14 476,- Kč
5 253,- Kč

4. Šlesingrová L. - Šlesingrová N., Vrbová K., Jedličková T.,
Pachel J., Kopecká M., Kopecká V.
5. Ježdíková L. – Synáková A., Kacálková L., Vomáčková K.
6. Kladivo J. – Moskva V., Fogl T., Fogl Š.
7. Filip P. – Držmíšek M., Juřica T., Kameník J.
8. Marková M. – Fialová M., Trejtnarová I., Jirčíková A.
9. Jedličková V. – Jonesová L., Slezáková K., Slezáková V.
10. Dušková T. – Dušková A., Kašková K., Prachařová L.
11. Šlesingrová L. – Bečka B., Trulíková T., Fišerová E.
12. kostelní sbírka
Helvíkovice:
13. Flekrová D. - Flekr J., Lotová V., Topičová L.
Dlouhoňovice celkem
14. Moskvová J. – Šimková J., Vokounová A., Berky F.,
Hájková L., Dolečková K., Kriššová D.
15. Jägerová J. – Hrabáčková N., Jägerová K., Malá M.

3

7 197,- Kč
3 540,- Kč
6 142,- Kč
5 044,- Kč
7 383,- Kč
5 397,- Kč
3 547,- Kč
5 111,- Kč
3 313,- Kč
8 249,- Kč
22 760,- Kč
11.566,- Kč
11 194,- Kč

Farní zpravodaj - Žamberk

Děkuji všem koledníkům, skautům, vedoucím jednotlivých skupinek, štědrým
dárcům a také Otci Oldřichovi za darovanou kostelní sbírku. Díky všem jmenovaným se
podařilo na TS 2017 odeslat ze Žamberka, Helvíkovic a Dlouhoňovic 109 838,- Kč.
Děkuji také Bohu – za Jeho požehnání a ochranu, a věřím, že tato krásná zkušenost
přinese radost nám všem! Doufám, že se prostřednictvím TS a služeb Charity lidé setkají
s Boží Láskou, projevenou právě pomocí nemocným, trpícím a všem potřebným! Vždyť
život je pak krásnější a my lidé šťastnější, když se spolu rádi máme, vzájemně si
pomáháme!
Oblastní charitě v Ústí nad Orlicí přispěly také farnosti:
Písečná
částkou 18 150,-Kč
vybranou pěti skupinkami,
Líšnice
částkou 26 017,-Kč
vybranou čtyřmi skupinkami
Slatina nad Zdobnicí
částkou 20 917,-Kč
vybranou čtyřmi skupinkami

Pán Bůh zaplať všem! Boží pomoc a ochranu ze všech stran – celou cestu až do
nebeských bran – ze srdce přeje a vyprošuje
Zdislava Králová, asistentka TS v Žamberku.
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2017
Nejvýznamnější charitativní akce roku se opět setkala s příznivou odezvou. Do ulic
orlickoústeckého okresu vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529
pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je určena na činnost Oblastní charity
Ústí nad Orlicí.
Farní zpravodaj - Žamberk
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V 87 obcích a městech okresu navštívili koledníci tisíce domácností s přáním štěstí,
zdraví a „pokoje tomuto domu“ – právě to znamenají písmena K+M+B+2017. Nápisy na
starobylých chaloupkách i moderních vilách symbolizují cosi důležitého, co spojuje
všechny příbytky. Tři králové přinesli lidem drobné dárečky, informace o činnosti
Oblastní charity a nabídli také možnost přispět potřebným.

Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích
za organizační zajištění akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s
pokladničkami, dobrovolníkům, kteří se nezalekli letošních mrazů, za důstojný průběh
koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy.
I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým je Tříkrálová sbírka příkladem
toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném díle. Charita, obecní úřady,
farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou
akci, do které se řada lidí už 17 let obětavě zapojuje.
65 % výnosu TS použije Oblastní charita na činnost svých služeb, např. Domácí
hospicové péče.
Podrobné výsledky, fotografie a použití TS najdete na webu Oblastní charity
www.uo.charita.cz
Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.O.
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SETKÁNÍ MLADÝCH
V pátek 17. března se sešla mládež ze žambereckého vikariátu, aby společně prožila
krásný večer plný radosti, zábavy a víry. Hlavním mottem setkání bylo: ‘Hospodin to
učinil a je to podivuhodné v našich očích’.
Setkání začalo křížovou cestou v kostele,
kterou jsme vedli my, mládež. Poté jsme si
zazpívali písničku s doprovodem kytary a
zapálili svíčky, které jsme položili pod kříž,
kde hořely během celé mše, která následovala
po křížové cestě. Po mši svaté jsme se
přesunuli na faru. Zde pokračoval další
společný program. Spolu s námi se ho
zúčastnil i vikariátní kaplan pro mládež P. Ireneusz Szocinski.
Nejdříve jsme se náležitě posilnili - uvařili si čaj, namazali chleba výtečnou
pomazánkou, nakrájeli buchtu a po modlitbě se pustili do jídla. Po tomto hodování jsme
se vzájemně představili a zahráli 2 hry, u kterých nechyběl smích. Po zábavě nastal čas na
tvoření a kreativitu. Na stůl byly rozloženy 3 velké papíry, do kterých si každý z nás
namaloval kruh. Do tohoto kruhu jsme měli ztvárnit to, čeho si nejvíce vážíme, co
krásného jsme prožili nebo za co vděčíme Bohu. Když to měli všichni hotové, každý
jednotlivě vysvětloval, co do kruhu znázornil a proč. Až téměř ke konci jsme si všimli, že
je uprostřed namalován kříž a naše kruhy jsou pomyslné korálky růžence. Vzniklo tím
zajímavé propojení.
Na závěr setkání jsme se pomodlili “Modlitbu za Celostátní setkání mládeže,” které
se bude konat v srpnu v Olomouci a dostali jsme požehnání na cestu domů. S sebou si
kromě pěkných zážitků také každý odnesl lístek s nějakým mottem, jak se postit. Myslím,
že jsme si večer užili a také jsme hodně duchovně načerpali.
Václav Rendl
JARO MÝMA OČIMA...
Je tu! Tolik očekávané, krásné a voňavé jaro. Všechno se začíná probouzet. Všechno se
začíná zelenat, vonět a rozkvétat. První hřejivé paprsky od sluníčka vítáme s úsměvem a
necháváme se jimi hladit. Přivřeme - li oči a zaposloucháme se, uslyšíme jarní zvuky a
melodie. Všechno kolem nás je tak krásné, jasné a barevné. Jaro je časem zrození.
Vzduchem se nese ptačí zpěv a při procházce lesem můžeme potkat nejedno zvířecí
mládě. Jaro nám také skýtá novou naději ve vztazích. Příslib nových přátelství a lásek.
Nových seznámení, které naplní naše srdce pocitem štěstí. Spolu s jarem tu máme příchod
Velikonoc. Pro nás křesťany jsou to nejvýznamnější svátky. Připomínají nám
Farní zpravodaj - Žamberk
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zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které nastalo tři dny po jeho ukřižování. Jaro nám nabízí
mnoho nových zážitků. Snažme se vnímat každý jeho okamžik. Otevřme svá srdce a
děkujme Bohu, že to všechno smíme prožívat.
Ludmila Kolocová
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
Tuhle knížku rozhovorů s lanškrounským
knězem Zbigniewem Czendlikem dostala mamka k
Vánocům. Říkala jsem si, že si ji taky přečtu. A v
únoru mi ji kamarád poslal v elektronické podobě, že
prý ji někde náhodou našel. Po přečtení
Czendlikových myšlenek ale nemám potřebu si
myslet, že bych spáchala kdovíjak těžký hřích, když
jsem četla ilegálně staženou e-knihu. Spíš bych to
viděla tak, že Bůh stejně věděl, že si ji chci přečíst, a
tak mi ji poslal elektronicky, abych si nestrhala záda,
až ji budu při čtení tahat všude možně.
A takhle podobně se Czendlik dívá na všechny
věci. Lidsky. Lidsky, ale co se týče otázek o Bohu tak
zároveň i velmi pokorně. Ve svých dlouhých odpovědích na často obtížné otázky popisuje
křesťanství ne jako jakousi starobylou a nemoderní instituci, ale jako něco, co je velmi
aktuální a člověku snadno přístupné. Sympatické je také to, že svou víru nikomu
nevnucuje a nebojí se být kritický. Zdravě kritický je ke katolíkům, k církvi, k Čechům, k
ženám… Ale především také k sobě. Sám o sobě říká, že nikdy nebyl nijak zvlášť chytrý,
přesto jsou jeho odpovědi moudré, promyšlené. Mluví o Bohu tak, že máte pocit, že je to
něco samozřejmého a že modlit se je ta nejpřirozenější věc na světě. Jak jednoduché.
V knize se objevuje i hodně otázek týkajících se vztahů. Rodinných, přátelských,
partnerských, ale řeč přijde i na ožehavá témata jako je celibát či různé skandály v církvi.
Czendlik ale o všem mluví rozumně a velmi otevřeně, hodně staví na zkušenostech ze své
dosavadní kněžské kariéry. Jasné ale je, že klíčem k dobrým vztahům je mít pozitivní
přístup k sobě i k ostatním a nebát se vydat něco ze sebe sama. “Všichni po lásce toužíme
a cíl vidíme v tom, že ji budeme mít. Jenže v tom vězí hlavní problém všech
ztroskotaných lásek. Chceme být milováni, ale poněkud při tom zapomínáme, že lásku
musíme nejdříve zasévat, abychom ji mohli sklízet. A milovat druhého vždy znamená
ztrácet kus svého já. Najednou tady totiž nejde už jenom o mě.”
Aby toho nebylo málo, je tenhle Polák občas i vtipný. Kněz, který se ve své knize
nebojí citovat Kevina Costnera slovy: “Sex a golf tě uspokojí, i když je děláš blbě,” má
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rozhodně můj obdiv. Vypráví ale nejen vtipy, v zásobě má i obdivuhodné množství
příběhů, na kterých názorně ukazuje, jak se lidi chovají a co z toho vyplývá.
Jasnou červenou nití, která se táhne všemi odpověďmi tohoto kněze, je však konání
dobra. “Pokud toužíme po štěstí, měli bychom se pouštět do věcí, které udělají radost
druhým. Dělejme pro druhé dobré věci a ono se nám to bude vracet.” Činit dobro by mělo
být posláním každého z nás. A jak to udělat jednoduše? Třeba se na někoho usmát.
Protože ono taky, když budeme pořád nabručení, zamračení a budeme si na něco stěžovat,
tak se nebudeme cítit dobře ani my sami, natož abychom nějaké dobro rozdávali.
Knihu rozhodně doporučuji k přečtení. Podle vaší nátury se vám bude buď líbit nebo
se budete vztekat nad tím, co že to ten zprofanovaný Czendlik říká o Bohu a o křesťanech.
Ale přinejmenším vás párkrát donutí zamyslet se sami nad sebou, jestli je vaše chování
opravdu tak bohulibé, jak si myslíte, a jestli byste sem tam nemohli k věcem přistupovat o
něco pozitivněji. Takže:
“Vykašlete se na to. Přestaňte pořád jenom utíkat před hříchem a rozběhněte se za
dobrem!”
Šárka Kladivová
SBÍRKA ŠATSTVA
22. dubna od 8 do 11 hod se v kapli Panny Marie Bolestné uskuteční tradiční sbírka
šatstva pro Diakonii Broumov. Děkujeme za pomoc potřebným.

MODERNÍ DESATERO PODLE PAPEŽE FRANTIŠKA
Jak dosáhnout toho, abychom žili spokojeněji? Zamýšlel se nad tím i papež František v
interview pro venezuelský list Viva a vydal vlastní desatero, které je srozumitelné
modernímu člověku a tomu biblickému nekonkuruje.
1. Žij a nech žít.
2. Dávej druhým sebe.
Moderní společnost je o soutěživosti. Lidé neustále budují kariéru, své jistoty, sebe. A ti
druzí to musí vidět, musí to být hmatatelné. Na to, abych dával druhým „sebe“, nezbývá
čas. A co to vlastně je, dávat sebe? Nejspíš svůj čas, své pohodlí, kus toho nejlepšího, co v
sobě najdu.
3. Životem jdi klidně.
Klidný život je dnes vnímán skoro jako něco potupného. Obdivován je život divoký,
pestrý. Normální je dvakrát, třikrát se rozvést, měnit partnery. Oblíbené heslo: změna je
život. Klid mysli je však největší pokrok, kterého můžete dosáhnout. Laskavost, pokora a
klid.
4. Zdravý volný čas.
Farní zpravodaj - Žamberk
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František tím zjevně nemyslí potit se ve fitku. „S konzumem přichází úzkost a stres.
Znemožňuje lidem zdravě trávit volný čas.“ Papež vybízí, aby si rodiče místo práce až do
večera raději udělali čas na děti, aby si s nimi hráli.
5. Neděle má být svátkem.
V neděli by lidé neměli chodit do práce. Je tu pro rodinu.
6. Respektuj a starej se o přírodu.
7. Stop negativitě.
“Když mluvíme špatně o druhých, ukazuje to na naše nízké sebevědomí.“
8. Pravděpodobně to nepotřebuješ.
Z tolika krásných věcí na světě pravděpodobně skoro nic nepotřebujete.
9. Respektuj víru druhých.
„Přivádění druhých na svou víru je ten nejškodlivější a paralyzující aspekt všech
náboženství“. František tvrdí, že církev nemá lidi přemlouvat, aby byli křesťany, má je
přitahovat.
10. Pracuj pro mír.
„Žijeme v čase mnoha válek. Po míru musíme hlasitě křičet,“ říká papež a myslí tím, že si
cenu míru moc neuvědomujeme a měli bychom o něj aktivněji usilovat.
Iva Kočová – převzato z internetu
ÚPLNĚ SÁM
Na jedné chodbě rehabilitačního ústavu pro tělesně postižené děti sedělo na zemi dítě
s nepohyblivýma nohama uvězněnýma v nepohodlných kovových podpěrách a hekalo a
kňouralo. „Tiziano, zvedni mě!“ Fňukalo podrážděně směrem k mladé dobrovolnici, která
na něj s úsměvem čekala s rozpřaženou náručí na konci chodby. „Pomoz mi!“ plakalo
dítě. Ale dívka se usmívala a nepohnula se z místa. Dítě se naštvalo a se slzami v očích si
ze všech sil s obrovskou námahou rukama pokrčilo nohy, takže se nakonec dokázalo
postavit a vrávoravou chůzí se drobnými krůčky vydalo přes chodbu. Po nekonečné době
došlo až k dívce, která na něj pořád čekala s úsměvem a otevřenou náručí. Dítě se jí vrhlo
do náruče a zvolalo: ,,Úplně sám! Vidělas? Šel jsem úplně sám!“ Dívka ho k sobě s
pláčem přitiskla a chvíli tak zůstali. Všichni, kdo šli kolem, s úžasem hleděli na ten
okamžik čistého štěstí dívky a dítěte, kteří plakali v objetí. Bůh na tebe čeká s otevřenou
náručí, ale chce, aby ses snažil ,,úplně sám“.
Aneta Holubářová (Převzato: Rosa pro duši, Bruno Ferrero, Portál 2014)
DOBROU KNIHU LETOS „ULOVIL“ P. JAN RYBÁŘ
Hned pět kněží se objevilo mezi autory či spolutvůrci vítězných titulů již 19. ročníku
literární ankety Dobrá kniha, kterou pořádá Katolický týdeník. A vedle nich bodoval i
papež František nebo Jan Rybář v rozhovoru se spoluautorem knihy Josefem Beránkem.
9
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Osmdesát známých osobností letos
udělilo nejvíce hlasů (celkem 15) knize
rozhovorů s P. Janem Rybářem Deník
venkovského faráře, které s tímto
jezuitou vedl Josef Beránek.
„Nechápu. Nečekal jsem to. Vždyť v
té knize neříkám nic mimořádného. Ani
mi na mysl nepřišlo, že by lidi ty hovory
v takovém měřítku ocenili, vždyť na
přelomu roku vyšlo možná sedm
různých knih a rozhovorů s kněžími,“ sděluje KT svůj údiv bezprostředně po oznámení
výsledků. Zároveň ale přiznává, že mnohé ohlasy na knihu již zaznamenal. „Hodně
pozitivních reakcí jsem dostal od tzv. laiků: esemesky, telefonáty, dopisy. Cenili si
otevřenosti, na kterou nejsou v církvi zvyklí. Že říkám věci, o nichž se nemluví, ani se
nepublikují – například jak ulehčit nespravedlivě opuštěným lidem v manželství. Lidé
zmiňovali i to, že pochopili, že mše svatá není zpřítomnění Kristovy popravy, ale poslední
večeře, nekrvavé slavnosti, kdy se lidem dává Ježíš Kristus ze své svobodné vůle, ne z
vůle katanů,“ dělí se s KT o ohlasy čtenářů P. Rybář, který v 50. letech prošel
komunistickými kriminály. Jeho kniha rezonovala i na sociálních sítích: „Hodně důležitá
kniha... Možná ještě ani nevíme jak,“ napsal třeba známý literární kritik Jiří Trávníček.
Výsledky literární ankety Dobrá kniha 2016, v níž hlasovaly známé osobnosti jako
např. kardinál Dominik Duka, Jiří Grygar, Tomáš Halík, Vojtěch Kodet, Jaroslav Med,
Dana Němcová, Aleš Opatrný či Marie Svatošová:
1. místo: 15 hlasů
Jan Rybář – Josef Beránek: Deník venkovského faráře
2. místo: 14 hlasů
Ladislav Heryán: Exotem na této zemi
3.–4. místo: 10 hlasů Miloš Doležal: Krok do tmavé noci
Tomáš Petráček: Církev, tradice, reforma
5.–7. místo: 6 hlasů Austin Ivereigh: Papež reformátor
Terezie z Lisieux: Příběh jedné duše
Marek Vácha: Tváří v tvář Zemi
8.– 11. místo: 4 hlasy Zbigniew Czendlik,Markéta Zahradníková: Postel, hospoda, kostel
Papež František: Amoris laetitia / Radost z lásky
Aleš Palán: Ratajský les
Paul M. Zulehner: Papež František a jeho reforma církve
Určitě to jsou knihy, které by neměly ujít naší pozornosti – některé z nich jsou k
dispozici ve farní knihovně a nebo v městské knihovně v Žamberku.
Iva Kočová - převzato z Katolického týdeníku
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DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY NA ČTENÍ A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Díky vánočním dárkům mým i mých blízkých, Vám nabízím některé tituly knih, které mě
oslovily.
Marián Kuffa :

Maturita z lásky

Jan Rybář:

Deník venkovského faráře (kniha Katolického týdeníku)
Musíš výš – fejetony a jiné texty

Zbigniev Czendlik : Postel, hospoda, kostel
Robert Maria Mayer: Děcka, valíme do nebe!
Krásným zážitkem bylo shlédnutí divadelního představení „ Perla přemyslovské koruny“,
ochotníků z Dolní Dobrouče o životě svaté Anežky České. Autorem scénáře je Jiří
Jakubec a režisérkou Kateřina Rýznarová, kterou známe z Missio magazínu na TV NOE.
Hezké zážitky s některým z těchto děl Vám přeje
Hanka Ryšavá
Pozn.: Kniha od otce Rybáře je k dispozici také v naší farní knihovně.
POZVÁNKA NA ODHALENÍ OPRAVENÝCH BOŽÍCH MUK U DOLSKÉHO POTOKA
Na území Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce byla v březnu 2015
vybudována meditační stezka šesti obnovených křížků Po stopách kulturního dědictví
Euroregionu Glacensis. Ojedinělá stezka má pokračování na katastru obce Dlouhé
Třebové.
Na Květnou neděli 9. dubna 2017 Vás zveme na slavnostní odhalení a požehnání
obnovených Božích muk u Dolského potoka. Sraz účastníků je ve 14.30 hodin v Knapovci
na křižovatce silnice na Skuhrov a odbočky na Dolní Houžovec (autobusová zastávka
Knapovec-Avena). V blízkosti křižovatky je možné parkování
auta. Odtud se průvod účastníků přesune kolem Bioproduktu
Knapovec a.s. do údolí Dolského potoka k opraveným Božím
mukám. V 15 hodin budou Boží muka za účasti zástupců obce
a obou farností – Dlouhé Třebové (České Třebové) a Knapovce
(Ústí nad Orlicí) slavnostně požehnána. Program bude
doprovázen zpěvy chrámového sboru z Dlouhé Třebové.
Průvod účastníků bude pokračovat do Dlouhé Třebové se
zastávkami u dalších křížků, které na svou obnovu teprve
čekají. Putování bude ukončeno v dlouhotřebovském kostele.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení a doprava mikrobusem z
Dlouhé Třebové zpět do Knapovce na výchozí křižovatku se
zaparkovanými auty. Program a délka putování bude
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přizpůsobena povětrnostním podmínkám, účastníkům doporučujeme pevnou obuv, část
trasy povede travnatým terénem mimo zpevněné cesty. Akci podporuje obec Dlouhá
Třebová a město Ústí nad Orlicí.
Jana Staňková, Knapovec 122; Jaroslav Kašpar, starosta obce Dlouhá Třebová;
Miloš Kolovratník, děkan Česká Třebová; Vladislav Brokeš, děkan Ústí n.O.
ÚČET
Když maminka jednoho dne večer chystala večeři, přišel za ní do kuchyně
jedenáctiletý syn s lístkem v ruce. S podivně strohým výrazem jí ho podal. Maminka si
osušila ruce o zástěru a pomalu četla:
Vyplení záhonku
20,-Kč
Úklid pokojíku
50,-Kč
Nákup
10,-Kč
Hlídání sestřičky 3x
90,-Kč
Dvě jedničky
50,-Kč
Každodenní vynášení odpadků
30,-Kč
Celkem
250,-Kč
Maminka se na chlapce něžně podívala. Vzala propisku a na druhou stranu lístku
napsala:
Devět měsíců nošení pod srdcem
0,-Kč
Všechny probdělé noci, když jsi byl nemocný
0,-Kč
Všechna pomazlení, když ti bylo smutno
0,-Kč
Všechny osušené slzy
0,-Kč
Všechny věci, kterým jsem tě každý den učila
0,-Kč
Všechny snídaně, obědy, večeře, svačiny a namazané chleby 0,-Kč
Každodenní péče
0,-Kč
Celkem
0,-Kč
S úsměvem lístek podala synovi. Když si ho přečetl, cítil se zahanben. Otočil lístek a
pod svůj účet napsal: "Vyrovnáno." Pak maminku objal a dlouho se k ní tiskl.
Markéta Marková – převzato z internetu
DNES JE ALE KRÁSNĚ, ŽE?
Den začal špatně a chystal se skončit ještě hůř. Autobus byl jako obvykle nacpaný k
prasknutí. Házelo to se mnou do všech stran a moje rozmrzelost narůstala. Ale pak jsem
ze zadní části autobusu zaslechla hluboký hlas: "Dnes je ale krásně, že?" Ten muž byl sice
skrytý za hradbou těl ostatních pasažérů, ale slyšela jsem jeho hlas, když popisoval jarní
přírodu a věci, které jsme míjeli: kostel, park, hřbitov, hasičskou stanici. Za chvilku jsme
se všichni dívali z oken. To nadšení bylo tak nakažlivé, že jsem se toho dne poprvé
Farní zpravodaj - Žamberk
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usmála.
Dojeli jsme k zastávce, na které vystupuji. Podívala jsem se ke dveřím a uviděla jsem
přitom našeho "průvodce": silnějšího muže s černými vousy, slunečními brýlemi a bílou
hůlkou v ruce. Byl slepý! Vystoupila jsem z autobusu a všechno napětí bylo pryč. Bůh ve
své moudrosti poslal slepce, aby mi pomohl vidět. Abych viděla, že i když se něco nedaří,
i když mi všechno připadá temné a smutné, svět zůstává krásný. Cestou domů jsem si po
schodech prozpěvovala. Nemohla jsem se dočkat, až manžela pozdravím slovy: "Dnes je
ale krásně, že? "
Markéta Marková – převzato z internetu
ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ
Přinášíme Vám několik fotografií ze setkání s dětmi z Papežského misijního díla dětí
ve Slatině nad Zdobnicí, při kterém se malí misionáři seznamují s biblickými příběhy, s
životem v misijních zemích, pravidly pro dobrý život misionáře, s přinášením evangelia
druhým. Chceme, aby děti zakoušely Boží lásku skrze společenství, kde vládne
upřímnost, otevřenost, vzájemné pochopení, odpuštění, kde se cítí dobře, kde nechybí
společná modlitba a hledání cest, jak pomáhat druhým.
Mezi oblíbené činnosti dětí patří vedle zpívání a her různé tvoření, které pak zúročí
na Misijních jarmarcích. Na jarmarky vyrábíme buď doma nebo ve škole, kde se k nám
přidávají děti z náboženství a z Mateřské školy ve Slatině nad Zdobnicí. Výrobky
posíláme také do míst, kde Misijní klubka nemají, ale chtějí uspořádat akci na podporu
papežských misií.
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Před začátkem postní doby jsme s letohradským Misijním klubkem uspořádali již 5.
Misijní karneval na Orlici. Na fotoreportáž z této akce se můžete podívat na webových
stránkách missio.cz: http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/misijni-karneval2017-na-orlici/ Tato reportáž se objevuje také v měsíčníku PMD Missio magazín, který
vysílá Tv Noe: http://www.missio.cz/headline/missio-magazin-brezen-2017/ S velkou
radostí jsme mohli vybrané dary z karnevalu poslat na podporu chudých dětí v misiích.

Na 4. neděli postní jsme s Misijním klubkem připravili v kostele Proměnění Páně
misijní křížovou cestu, při které jsme vzpomněli i na všechny misionáře mučedníky.
Každý rok si 24. března připomínáme všechny zabité kněze, řeholníky a laiky, kteří
zemřeli při výkonu své misijní služby. Papež František k tomu dodává: Svět nenávidí
křesťany ze stejného důvodu, jako nenáviděl Ježíše, protože On byl tím, kdo přinesl Boží
světlo, kdežto svět dává přednost temnotě, v níž ukryje své zlé skutky“.

Farní zpravodaj - Žamberk
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Na Velikonoce se připravujeme plněním úkolů z Postního misijního kalendáře:
http://www.missio.cz/headline/postni-misijni-kalendar-pro-deti-2017/
Provází nás při tom krásná slova papeže Františka, která napsal ve svém Poselství k
postní době: "Druhý člověk je darem. Správný vztah s lidmi spočívá v tom, že s vděčností
uznáváme jejich hodnotu."
Pak budeme jedni pro druhé požehnáním a budeme zapalovat srdce pro Boha!
Děkuji Vám všem za podporu papežských misií, rodičům za spolupráci a dětem za
nadšení, s kterým do Misijního klubka přicházejí!
Závěrem slova a přání papeže Františka:
"Modleme se jedni za druhé, abychom skrze svou účast na Kristově vítězství
dokázali otevírat svoje dveře slabému a chudému. Pak budeme moci v plnosti prožívat
velikonoční radost a svědčit o ní."
Radostné Velikonoce 2017!
Bronislava Halbrštátová , diecézní ředitelka PMD, www.missio.cz
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KŘÍŽOVKA PRO NÁROČNÉ
Policejní kontrola: „Pane řidiči, vy pijete za jízdy?“

„…Tajenka.“

Vodorovné legendy:
A ČASOMĚŘIČ, PATŘÍCÍ OTOVI, GRAMATICKÁ CHYBA
B ZUBNÍ PASTY, LOMOZ, NABITÁ ČÁSTICE ATOMU, V ZÁMEZÍ
C TAJENKA 1.DÍL, KUS LEDU
D PATŘÍCÍ ÁJE, PSYCHÓZA, TLESKÁNÍ
E PANÍ, DIVADLO POD ŠIRÝM NEBEM, DOMÁCKY ISABELA, JMÉNO KOMENSKÉHO
F OBYVATEL BELGIE, PRÁŠKOVÝ PIGMENT DO TISKÁREN, BATOH, PLACHETNÍ
PLATIDLO
G RÝPANÉ, POZDRAV, TAJENKA 2.DÍL
H DRUH PAPOUŠKA, BARVA TEMNĚ ČERVENÁ, JEDINĚ (NÁŘ.), MATKA (EXPR.)
I TĚLOCVIČNÝ PRVEK, ČESKÝ NOVINÁŘ A PROZAIK (1840-1914), ZOLŮV ROMÁN,
KONZERVOVAT KOUŘEM

Svislé legendy:
1 NOSNOST, KULEČNÍKOVÝ STRK
2 MYŠLENKY, HRA ZVONKOVÁ
3 MÍ, NAPNUTÍ STRUNY HOUSLÍ
4 NADŠENÍ, PRVOK
5 KOČKOVITÁ ŠELMA, OPAK LESKU, OKO (BÁSN.)
6 CITOSL. LEKNUTÍ, NEMOCNIČNÍ ODDĚLENÍ, PLK
7 TÝKAJÍCÍ SE TAVENÍ, PŘEDLOŽKA
8 PATŘÍCÍ OLZE, LÁSKA NA PRVNÍ POHLED PODLE STARÝCH ŘEKŮ
9 NEDOKONALOST, CHEM.PRVEK
10 NATURÁLNÍ DÁVKA, ŽENSKÉ JMÉNO (4.4.)
Farní zpravodaj - Žamberk
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11 VEDRO, ČÁST STROJE, NOČNÍ VIDINA
12 DOBA OBĚHU ZEMĚ KOLEM SLUNCE, TÍMTO ZPŮSOBEM, TEMNOTA
13 MDLÁ, DIVADELNÍ AKADEMIE
14 STRANOU, OBTÍŽNÝ HMYZ
15 NÁZEV SMĚRU PŘI LODNÍ NAVIGACI, ZALÍTI OKOLO
16 ÚTOK, VRCHOLNÁ SCHŮZKA
Pomůcka: ARBES, ERÓS.

Pavel Holubář
VÝTAH Z KRONIKY PRO FZ – BŘEZEN 2017
Vánoční svátky utekly v klidu a pohodě jako voda, a máme tu
další rok. V pátek 10. února se mohli farníci zúčastnit po mši sv. na
faře přednášky paní Vlaďky Guziurové z Dobré u Frýdku-Místku o
Medjugorje. Prožila zde čtyři roky a nyní sem jezdí s cestovkou
několikrát do roka na poutní zájezdy. Velice poutavě o tomto místě 3
hodiny vyprávěla, přednášku doplnila video projekcí Sešlo se přes
třicet farníků, nejen ze Žamberka, ale i z okolí.
Popeleční středou 1. března začala postní doba, obraz na hlavním oltáři se zahalil
fialovým postním plátnem, z presbytáře i oltářů zmizely květiny a místo růžence přede
mší svatou se modlíme křížovou cestu.
Tentokrát je výčet akcí opravdu velice krátký, o to víc ale byla dlouhá a mrazivá
zima.
Marešová M.
VTIPY
Mladý kněz měl před prvním kázáním trému. Tak mu starý kněz radí, aby si dal na
kuráž dvě deci mešního vína. Po kázání se jde mladý zeptat, jaké to starému připadalo, a
ten povídá: "Na poprvé docela dobré, ale udělal jsi tři chyby. Za prvé, říkal jsem dvě deci
a ne dva litry. Za druhé, Máří Magdaléna nebyla nevěstka, ale byla zneuctěna. Za třetí, na
závěr se říká Amen a ne Ahoj."
Zaklepe suchej chleba na dveře fary a říká panu faráři: "Prosil bych poslední pomazání."
z internetu vybral Pavel Holubář
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ NEJEN PRO MINISTRANTY
V minulém čísle jsem uvedl špatnou odpověď na otázku, který bok byl Ježíši na kříži
probodnut. Správná odpověď je pravý.
Ondra Jäger
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•HOSPODAŘENÍ FARNOSTI ZA ROK 2016

Farní zpravodaj - Žamberk

18

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2017
13. 4. 2017 Zelený čtvrtek:

16,15 hod.
17,45 hod.
19,00 hod.

Písečná
Slatina n. Zdob.
Žamberk

14. 4. 2017 Velký pátek:

15,00 hod.
16,30 hod.
18,30 hod.

Písečná
Slatina n. Zdob.
Žamberk

15. 4. 2017 Bílá sobota:

18,00 hod.
21,00 hod.

Slatina n. Zdob.
Žamberk

16. 4. 2017 Boží hod velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
7,30 hod.
Líšnice
9,15 hod.
Žamberk
11,15 hod.
Písečná
17. 4. 2017 Pondělí velikonoční:

7,30 hod.
8,30 hod.

Slatina n. Zdob.
Žamberk

Ať Kristovo Vzkříšení temnoty v Radost a Naději promění.
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 v červnu 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/

19

Farní zpravodaj - Žamberk

