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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk
Milí farníci,
doba prázdnin je za námi. S Boží prozřetelností
začínáme nový školní rok. Tím pro nás začínají nejen nové
povinnosti, stojí před námi i nové výzvy, ale také – jak
doufám – spousta krásných společných chvil. Děkuji za
přijetí, kterého se mi od Vás dostalo. Vyprošuji Vám Boží
požehnání a těším se na společná setkání s Vámi.
P.Wiesław Kalemba

Jak noc a den a mrak a jas,
a krutá zima, jaro zas
se vystřídají spolu,
tak v lidském přijdou životě
den radostný, den v trampotě,
pak mír po každém bolu.
Dnes všeho máme dostatek
a zítra vchází do vrátek
nám hlad a nouze krutá.
Dnes jsi jak růže červená
a zítra větrem zlomená
neb mrazem ožehnutá.
Dnes s rodiči jsme milými
a sestrami a bratřími,
a po létech tak sami.
Po listu list, po květu květ
nás osud roznes v širý svět
a Bůh jen zůstal s námi.
Však nezoufej a bázně nech,
On v utrpeních bude všech
tě sílit dobrotivě.
Jen pracuj, doufej,
věř a nes, co On určil –
trpělivě.
Emilie Jirešová
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ZMĚNA VE FARNOSTI
V naší farnosti došlo začátkem července k výměně duchovního
správce. Pro nás farníky je těžké a emotivní, když odejde někdo, kdo
nám byl velmi blízký a sdílel s námi naše radosti i starosti.
Doprovázel naše děti ke křtu, k prvnímu svatému přijímání a
biřmování, mnohé z nás oddával a pohřbíval naše blízké. Otec Olda
zde působil 17 let a za tu dobu si získal mnoho přátel. Měl široké
srdce, a tak za ním na faru dojížděli a navštěvovali ho i lidé, kteří
nebyli s církví spjati. Važme si jeho práce a ochoty pomáhat a
buďme mu vděčni za doprovázení a laskavé povzbuzení v různých těžkostech. Modleme
se za něj a buďme mu oporou slovem, esemeskou nebo návštěvou a pomocí v jeho novém
působišti v Havlíčkově Brodě.
Na jeho místo nastoupil otec Wiesław, sympatický a usměvavý kněz, který k nám
přišel z farnosti Rokytnice v Orlických horách. Abychom se s ním trochu více seznámili,
odpověděl nám na naše dotazy.
Prozraďte nám něco o rodině, ve které jste vyrůstal.
Pocházím z jihovýchodního Polska z města Jarosław, jsem jedináček. Maminka se
jmenuje Terezie a otec Wladisław. V současné době bydlí maminka sama na rodinném
statku.
Byl jste jako dítě zlobivý?
Samozřejmě ne, byl jsem pouze zvědavé dítě:-)
Kam jste chodil do školy? Jaké předměty Vás na základní, střední a vysoké škole
bavily?
Základní školu jsem navštěvoval v Jarosławi, poté v Przemyśli, kde jsem studoval i
střední odbornou školu (obor všeobecná elektrotechnika a informatika). Mezi moje
oblíbené předměty patřily matematika a chemie, na vysoké škole pak exegeze knih Písma
svatého.
Co Vás přivedlo k tomu stát se knězem?
Nechal jsem se svést Bohem (Jer 27,9).
Na jaké univerzitě jste vystudoval teologii?
Začal jsem studovat v Polsku na Krakovské univerzitě a po třetím ročníku studia jsem
přestoupil do Olomouce na Univerzitu Palackého, kde jsem studium dokončil.
Od kdy působíte v České republice?
Po ukončení studia teologie jsem nastoupil na jáhenský rok do Neratova a v roce
2007 jsem přijal v Hradci Králové kněžské svěcení.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Dělalo Vám problém naučit se česky?
Dělalo. Vzhledem k tomu,
že polština a čeština jsou
slovanské jazyky, v mnohém si
podobné, tak mám do dnešního
dne problém s významem
některých slov.
Víme,
že
Vás
baví
horolezectví. Jakou nejvyšší
horu jste zdolal?
Gerlachovský štít v Tatrách.
Máte ještě nějaké jiné
záliby?
Dobré jídlo, focení, hudbu a
cestování.
Působil jste již v několika
farnostech. Jaké pozitivní a jaké
negativní zkušenosti máte?
Negativní
zkušenosti
nemám, jsem založený spíše
pozitivně. Obdivuji odhodlání,
vytrvalost a věrnost věřících lidí.
Prozraďte nám, prosím, něco o svých plánech ve Vašem novém působišti.
Nejdříve je třeba poznat potřeby a život farnosti, podle toho budeme společně
plánovat.
Jak bychom Vám mohli pomoci, abyste se zde cítil dobře?
Nejde o to, abych se dobře cítil jen já, ale abychom dokázali kráčet po společné cestě.
Farnost se stává rodinou, v různosti musíme tvořit jednotu.
Co byste přál sobě a nám, farníkům?
Přál bych nám všem, abychom dokázali odhodit to, co nás rozděluje, a dokázali
pracovat na společném díle.
Děkujeme za Vaše odpovědi a přejeme Vám mnoho radostných okamžiků, Božího
požehnání ve Vašem novém působišti a dobré a ochotné lidi kolem sebe. Věříme, že se
Vám u nás bude líbit.
za redakci Marie Souradová
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OTČE OLDŘICHU, DĚKUJEME!
Na začátku léta mnohým z nás mohla být blízká známá věta z Vančurova
Rozmarného léta: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný“. Překvapivé
rozhodnutí biskupství vzedmulo nebývale silnou vlnu solidarity s o. Oldřichem v celém
městě, napjatě jsme očekávali odpověď, ale ani tato akce rozhodnutí p. biskupa
nezměnila. S odstupem času si musíme uvědomit, že je zbytečné toto téma dál otvírat.
Naši spoluobčané mimo farnost jistě těžko přijímají fakt, že kněz nemá možnost se
dobrovolně rozhodnout zda chce, nebo nechce odejít. Ostatní vědí, že k výměně kněze
občas dochází, ať už za 3, 5,
10 nebo 17 let, ať se nám
důvody líbí nebo ne. Tak to v
pokoře přijměme a buďme
vděční o. Oldřichovi za čas,
který jsme s ním mohli jít
společně. Přišel k nám jako
mladý kněz a odešel jako
zralý muž nejen s mnoha
pastoračními zkušenostmi, ale
i technicky zdatný člověk,
mluví za něj i neustále
probíhající opravy kostelů a
far. Věnoval nám všechny
síly, možná často s naší
liknavou pozorností. Nechal
tu kus svého srdce a získal
srdce naše.
Otče Oldřichu, děkujeme
za všechno, co jsme s Tebou
prožili, čím jsi obohatil náš
duchovní
život,
sloužil
svátostmi a vedl nás cestou k
Bohu. Prosíme o velkorysost
tam, kde to všechno nebylo
OK. Přejeme Ti hodně síly,
zdraví, trpělivosti a Božího
požehnání k úkolu, který Tě
na novém působišti čeká.
Budeme Tě doprovázet svými
modlitbami.
Farní zpravodaj - Žamberk
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OTČE WIESŁAWE, VÍTEJTE!
Už uběhly dva měsíce od doby, kdy jsme poprvé slavili bohoslužbu s naším novým
knězem o. Wiesławem Kalembou. Nové prostředí a opatrní farníci asi není úplně nejlepší
přivítání, ale o. Wiesław si
nás zakrátko získal svým
temperamentem a nadšením
pro pastoraci v naší farnosti.
Jak bude moci své vize
uskutečnit, je teď na nás.
Nabídku má velkorysou,
nenechme ji zapadnout!
Jistě svým „programem“
dokáže oslovit všechny
věkové kategorie, nebojme
se zapojit, i když někteří se
dosud z různých důvodů
neodvážili. Teď je Váš čas!
Buďme rádi, že farnost má
zase svého kněze, nemusí to
být pravidlo.
Otče Wiesławe, buďte
vítán mezi námi! Zatím jsme
v
čase
vzájemného
oťukávání se, ale už teď je
zřejmé, že k sobě najdeme
cestu, na které dokážeme
společně pokračovat ve
Stvořitelově díle. Přejeme
Vám hodně trpělivosti s naší
netrpělivostí, neutuchající
nadšení pro práci na vinici
Páně a vnímavé a ochotné
farníky. Nad vším ať bdí náš Pán žehnající rukou.
za farníky Marie Jägerová
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ŽAMBEREČTÍ FARÁŘI PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
JOSEF JAKUBEC

12.08.1937 – 01.02.1949 byl zatčen, zemřel na Mírově

KAREL OTČENÁŠEK

01.02.1949 – říjen 1949

FRANTIŠEK KAREL

12.10.1949 – 1951

IGNÁC DOVRTĚL

1949 – 31.08.1952

JAN ŠIMEK

01.09.1952 – 04.11.1985 měl 3 infarkty, zastupovali ho jiní

odešel do HK jako ceremonář
vypomáhal po dobu zatčení J. Jakubce

VLADIMÍR MATĚJKA 1966 - 1967

vypomáhal v době léčení J. Šimka

JOSEF DOSTÁL

1967 – 1968

vypomáhal v době léčení J. Šimka

OLDŘICH ŠMERAL

15.07.1968 – 15.10.1969 vypomáhal v době léčení J. Šimka

JAROSLAV ZÁRUBA

11/1985 – 02.03.1986

vypomáhal jen 4 měsíce ze Slatiny

JOSEF KAJNEK

11/1985 – 02.03.1986

vypomáhal jen 4 měsíce z Písečné

JINDŘICH KRINK

23.03.1986 – 31.07.1991 nyní působí v Příbrami

DANIEL KOLÁŘ

15.08.1991 – 29.06.2000 nyní působí ve Velké Losenici

OLDŘICH KUČERA

01.08.2000 – 30.06.2017 nyní působí v Havlíčkově Brodě

WIESŁAW KALEMBA 01.07.2017
z neúplných záznamů ve farní kronice zpracovaly Marta Marešová a Marie Souradová
NEDĚLNÍHO VEČERA - MODLITBA KNĚZE
Z víry žijící křesťané mají vysoké nároky na své kněze. Mají
pravdu, ale musí také vědět a uznat, že být knězem není lehké. On,
který se v celé velkodušnosti svého mládí obětoval, zůstává přece
jen člověkem, a každého dne ten člověk pokouší se v něm
dovolávat toho, čeho on se dobrovolně vzdal. Je to neustálý boj o
to, aby zůstal vždy cele připraven pro Krista a pro bližní.
Kněz nepotřebuje poklony nebo dary, které ho přivádějí do
rozpaků; potřebuje jen, aby křesťané, pro které tu je, mu skrze svou
vzrůstající lásku ke svým bratřím dokazovali, že nedaroval svůj
život nadarmo. A protože zůstává člověkem, bylo by vhodné nabídnout mu zdrženlivé
gesto nesobeckého přátelství
… nedělního večera, kdy je sám
"Pojďte za mnou, a učiním vás rybáři lidí!"(Mk 1, 17)
"Ne vy jste mne zvolili, nýbrž já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a
přinášeli užitek, a váš užitek aby zůstával."(Jan 15, 16).
"Zapomínaje na to, co je za mnou, usiluji o to, co je přede mnou. K cíli se ženu za
odměnou nebeského povolání od Boha v Kristu Ježíši."(Flp 3, 13-14)
Farní zpravodaj - Žamberk

6

Pane, dnes večer jsem sám. V kostele ponenáhlu vše utichlo, lidé odešli, i já jsem šel
domů, sám. Potkával jsem lidi, kteří se vraceli z procházky; šel jsem kolem kina, které
vychrlilo svou dávku diváků, šel jsem podél teras kaváren, kde se procházkou unavení
chodci pokoušeli ještě si prodloužit životní radost sváteční neděle.
Viděl jsem děti, které si hrály na chodníku, děti, Pane, děti druhých, které mně nikdy
patřit nebudou. Pane, tu jsem, sám. Ticho mne tísní, samota mne kruší.
Pane, je mi 35 let, mám tělo, jako ti druzí, silné paže pro práci a srdce jakoby ušetřené pro
lásku, ale vše jsem Ti daroval. Je pravda, že jsi to potřeboval, dal jsem Ti vše, ale je to
tvrdé, Pane.
Je tvrdé darovat své vlastní tělo, mohlo by se dát jiným. Je tvrdé milovat celý svět a
nikoho si nesmět podržet pro sebe. Je tvrdé stisknout ruku, aniž bych ji mohl trvale
zadržet. Je tvrdé dát vzklíčit náklonnosti, ale jen proto, abych Ti ji mohl darovat. Je tvrdé
nebýt pro sebe ničím, abych pro jiné mohl být vším. Je tvrdé být jako ostatní, mezi
ostatními, a přece být jiným. Je tvrdé stále se jen dávat a nedbat, co za to dostanu. Je tvrdé
jiným jít příkladem, aniž by někdy šel někdo přede mnou. Je tvrdé prožívati hříchy jiných,
aniž bych se mohl zdráhat vzít je na sebe a nést je. Je tvrdé dovídat se tajemství, aniž bych
je směl dále sdělit. Je tvrdé ty druhé stále strhávat s sebou, aniž bych sám, třeba jen na
okamžik, mohl se dát unášet proudem.Je tvrdé být sám, sám přede všemi, sám před
světem, sám před utrpením, před smrtí, před hříchem.
Můj synu, nejsi sám, jsem u tebe, jsem ty. Neboť já potřeboval lidství jako doplnění,
aby pokračovalo moje vtělení a moje spasení. Od věčnosti jsem si tě vyvolil, potřebuji tě.
Potřebuji tvé ruce, aby pokračovaly v mém žehnání. Potřebuji tvé rty, aby pokračovaly v
mých slovech. Potřebuji tvé tělo, aby pokračovalo moje utrpení. Potřebuji tvé srdce, aby
pokračovalo v mé lásce. Potřebuji tě, abys nesl dál mou spásu. Zůstaň u mne, můj synu.
Pane, jsem zde; tu je moje tělo, tu je moje srdce, tu je moje duše.
Dej, abych byl dost velký a mohl do sebe pojmout svět; dost silný, abych jej mohl unésti;
dost čistý, abych jej objal, ale nechtěl jej podržet. Dej, abych byl místem setkání, ale jen
místem průchodním, cestou, která nezadržuje, protože nic lidského nelze na ní sklízet,
cestou, která vede jen k Tobě. Pane, dnes večer, zatímco vše je naplněno mlčením, cítím v
svém srdci, jak zub samoty tam hlodá tak hořce, zatímco moje tělo hladoví po radosti,
zatímco lidé drásají mou duši a já se cítím neschopen je uspokojit, zatímco na moje
ramena doléhá tíha celého světa svým břemenem bídy a hříchu, dávám Ti znovu své
ANO. Nikoliv s hlasitým veselím, nýbrž s rozmyslem, s jasným vědomím, s pokorou;
zcela sám, Pane, před Tebou, v pokojném míru večera.
z myšlenek Michala Quoista
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PODOBNOST ČISTĚ NÁHODNÁ?
Jeden anglický duchovní se humorně zamýšlí nad postavením kněze ve farnosti.
"Setkáte-li se s podobným postojem ve svém okolí, ujišťujeme vás, že se jedná o
podobnost čistě náhodnou…"
Ať dělá, co dělá - je to špatně:
Stane-li se, že káže o deset minut déle, říká se, že se rád poslouchá.
Mluví-li při kázání trochu hlasitěji, říká se, že křičí.
Mluví-li obvyklým způsobem, říká se, že mu není rozumět.
Navštěvuje-li farníky, říká se, že se nedrží doma a že ho nikdy nenajdete v kanceláři.
Nechodí-li na návštěvy, říká se, že je nafoukaný.
Upozorní-li na hmotné potřeby farnosti, říká se, že jde po penězích.
Věnuje-li každému ve zpovědnici dost času, říká se, že mu všechno dlouho trvá.
Dává-li jen krátká naučení, říká se, že se nikomu pořádně nevěnuje.
Je-li mladý, říká se, že ještě nemá dost zkušeností.
Je-li starý, říká se, že by měl odejít do důchodu.
Zemře-li, říká se, že měl ještě počkat, vždyť není nikoho, kdo by nastoupil na jeho místo.
Z internetu čerpala Marie Souradová

ROZRUCH VE FARNOSTI
V posledním dubnovém týdnu rozvířila poměrně klidné vody žamberské farnosti
zpráva o přeložení otce Oldřicha ze Žamberka do Havlíčkova Brodu. Po zprvu
bezradných úvahách, jak by bylo možné tuto situaci vyřešit a zvrátit, byla nakonec
jménem Tomáše Ježdíka napsána žádost na Biskupství královéhradecké (ještě jednou
veliký dík!) podpořená celkem více než devíti sty souhlasnými podpisy, získaných nejen v
Žamberku, ale i ve Slatině nad Zdobicí, Líšnici a Písečné. Skutečnost dopadla tak, jak
dopadla! Není tajemstvím, jak proběhla intervence starosty Města Žamberk a
předpokládáme, že podobně dopadla v jednání i paní baronka. Pouze čtenáři Orlického
deníku ze dne 20.7. se mohli seznámit s odpovědí tiskového mluvčího Biskupství v článku
s názvem Duchovní musel o farnost dál, lidé byli proti. Nevíme však, zda oněch přes 900
podpisů signatářů „naší“ žádosti bylo platné. Očekávali jsme alespoň písemnou reakci
Biskupství zpět do naší farnosti. A myslíme si, že tuto skutečnost bychom měli znát.
Jen pro informaci uvádím, že k podpoře otce Oldřicha bylo shromážděno ve třech
akcích (2 písemné a 1 elektronická) přes 2000 souhlasných podpisů.
Petr Buryška
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PŘELOŽENÍ OTCE OLDŘICHA KUČERY
S platností od 1. července byl otec Oldřich jmenován duchovním správcem farnosti
Havlíčkův Brod. Žamberecká farnost byla jeho domovem téměř 17 let a tak se jeho
odchod neobešel bez emocí, pocitů nespravedlnosti nebo křivdy. Následující text chce
pomoci trochu objasnit situaci v církvi a dát odpověď na některé nevyslovené otázky
ohledně církevního práva. Snahou je také zabránit zbytečným dohadům a konspiračním
teoriím.
PŘELOŽENÍ FARÁŘŮ DLE CÍRKEVNÍHO PRÁVA

Otázkou přeložení kněze biskupem z
jedné farnosti do druhé se zabývá Kodex
církevního práva (CIC – Codex iuris
canonici) v kánonech 1732 – 1752.
V Kodexu jsou rozlišovány dva
základní pojmy: zbavení farářů úřadu
(odvolání) a přeložení farářů na jiný úřad.
Tato dvě správní řízení jsou si podobná a
zároveň se od sebe liší. Obě jsou spíše
pastoračního nebo disciplinárního rázu a ani
jedno nemá charakter trestu. Otec Olda
nebyl odvolán, ale přeložen.
Řízení k přeložení faráře předpokládá,
že farář vykonává svou službu ve farnosti
dobře, ale že jeho síly a schopnosti jsou
potřebné na jiném místě.
Kodex zaručuje faráři, že musí být informován písemně o záměru diecézního biskupa,
že má být přeložen do jiného úřadu. Avšak kánony už nestanoví, že by toto písemné
oznámení muselo obsahovat také důvody k přeložení. Zdá se nespravedlivé žádat od
faráře souhlas k přeložení do jiného úřadu a nesdělit mu důvody. Pro faráře tak může být
velmi ztíženo přijetí biskupova neodůvodněného návrhu, pokud je podle svých vědomostí
přesvědčen, že ho nemůže přijmout.
Naopak sdělení důvodů ze strany biskupa už na počátku zamýšleného přeložení by
pravděpodobně oběma stranám usnadnilo hledání a rozhodování. Biskup svými důvody
může snadněji přesvědčit úspěšného faráře k přijetí svého záměru a farář tak může mít už
od začátku pocit, že je brán vážně a partnersky a že se smí podílet na spoluodpovědnosti
při rozhodování ve vlastní diecézi.
Rovněž biskup potřebuje znát farářovy důvody proti přeložení, má-li rozhodovat
informovaně a ne jenom autoritářsky. Farář má právo předložit biskupovi své důvody
písemně, ale nemá zaručeno právo osobně se setkat s biskupem a diskutovat s ním pro a
9
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proti k zamýšlenému přeložení, ani mu nezaručuje právo dovědět se biskupovy důvody a
vyjádřit se k nim. Vše tedy záleží na dobré vůli biskupa.
Možnost, kterou církevní právo dává biskupovi překládat kněze z jedné farností do
jiné, má především pastorační cíl. Má umožnit diecéznímu biskupovi, aby mohl efektivně
rozmísťovat faráře do jednotlivých farností. Oba, jak farář, tak biskup, se mají odpovědně
a informovaně podílet na rozhodnutí o přeložení.
Kánony alespoň do jisté míry garantují práva faráře, aby s ním nebylo jednáno jako s
pastoračním nástrojem, třebaže velmi užitečným, ale jako s osobou, která se ze svého
místa smí podílet na rozhodovacím procesu, který se ve svých důsledcích dotkne jak
farníků, tak také faráře.
Problémem je, že kánony nezaručují možnost diskuse o důvodech přeložení mezi
diecézním biskupem a farářem. Krátkost tohoto řízení přenechává příliš mnoho momentů
v rozhodování o přeložení spíše na dobré vůli autority a nezaručuje faráři možnost podílet
se informovaně a odpovědně na jednom z důležitých momentů úspěšné pastorace ve
farnostech, jakým je volba vhodných farářů pro jednotlivé farnosti.
převzato z časopisu Studia theologica 5/2003
NÁZORY KNĚŽÍ K TÉMATU STŘÍDÁNÍ VE FARNOSTECH

- Kněz je spolupracovníkem biskupa a zastupuje ho na konkrétních místech diecéze ve farnostech. Je tam vždy poslán! Tak jako apoštolové nezůstávali na jednom místě, i
kněží jsou posíláni jinam. Má to samozřejmě své pro i proti. Jako výhodu je možné uvést
rozdílnou spiritualitu každého kněze, každý osloví jinou vrstvu věřících a právě střídání
napomáhá k "provzdušnění farnosti". Nevýhodou je "lidská usedlost". Jsme lidé, na
někoho si zvykneme a těžko se nám to mění. Rotace bývá každý rok, jen je někdy menší,
jindy větší. Často je tato situace zkomplikována obsazováním farností, ve kterých zemřel
kněz a nových kněží je málo.
Kněz je ve farnosti pár let, začne něco dělat, ale pak je za tři roky, za pět let najednou
přesunut jinam a přijde někdo nový. Lze v této perspektivě vůbec něco podnikat, zvlášť
když víte, že po vás přijde někdo další, s jinými plány...?
- Ano, to je problém. Nejhorší situace bývá v malých farnostech, kde je opravdu
většina aktivit závislých na knězi. Přesuny kněží se však většinou dějí z nějaké urgentní
potřeby a je velmi složité je naplánovat. Stále častěji se hovoří o potřebě zanechat kněze
na jednom místě alespoň sedm až deset let. Každopádně se ale nesmíme bát změn a
nenechat se jimi odradit – ve farnosti je výměna kněze většinou obohacením. Je třeba
vybízet mládež, rodiny a čerstvé seniory, aby na sebe přebírali zodpovědné úkoly a
dokázali tak ve spolupráci s knězem a s Božím požehnáním vybudovat kousek ráje ve své
farnosti.
- Výměna kněží ve farnosti neznamená revoluci, ale navázání na dosavadní činnost.
Farní zpravodaj - Žamberk
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- Přítomnost každého z nich pastoraci něčím oživila a ozvláštnila. Bratři a sestry z
farností si sice stýskají, že jsou připraveni o blízkost a službu někoho, koho již znají a na
koho si zvykli, ale mohou být zároveň obohaceni o pestrost přístupů a duchovní dary,
které dává Pán každému jak chce pro dobro všech. A tak chápu výměnu kněží především
jako šanci k růstu a rozvoji pro farnost i pro jednotlivce…..
převzato z www.farnostla.cz
POVINNOST POSLUŠNOSTI (CIC 273)

„Duchovní mají zvláštní povinnost úcty a poslušnosti vůči papeži a svému ordináři.“
Kněží nemají pracovní smlouvy. Správcem farnosti se stávají jmenovacím dekretem.
Není to tedy pracovní, nýbrž služební poměr, v němž stát nereguluje všechny podmínky
jako u klasických pracovněprávních vztahů. Ústava totiž zaručuje církvi právo, aby si své
vnitřní záležitosti spravovala sama. Je to jiný typ vztahu, kterému říkáme služba.
V praxi to tedy po právní stránce probíhá tak, že kněz obdrží jmenovací dekret na
nové místo, následně se domluví stěhování a připraví se předání farnosti – a statutárním
orgánem nové farnosti se stane kněz dnem, který je stanovený ve jmenovacím dekretu.
Kněz je biskupovi povinován poslušností. Je-li jím někam poslán, musí jít. V
konkrétní situaci, když kněz svým farníkům oznamuje změnu, většinou sám chce, aby lidé
rozhodnutí biskupa přijali. Je jasné, že to biskup nedělá proto, že se ráno probudí a řekne
si, že by mohl zamíchat s kněžími. Dlouhodobě se to projednává a důkladně se o tom
diskutuje. Vždycky se hledá cesta nejmenšího odporu – s ohledem na kapacity
jednotlivých kněží i charakter farností.
převzato z Katolického týdeníku 2016/30
FARNOSTI A FARÁŘI

Farnost je určité a natrvalo zřízené
společenství křesťanů v místní církvi, svěřené
pod vedením diecézního biskupa do pastorační
péče faráři jako jejímu vlastnímu pastýři. Tato
kodexová definice kán. 515 CIC byla
inspirována dekretem Christus Dominus II.vatikánského koncilu. Lze tedy v trvalosti
farnosti rozpoznat dva podstatné a essenciální prvky: 1) personální (společenství
věřících),
2)
institucionální
(vlastní farář).
Na ustanovení kánonu 515 CIC navazuje kán. 519 CIC, který nazývá faráře vlastním
pastýřem. Je zde analogie v pojmu farář a pojmu biskup; jako je biskup vlastním pastýřem
svěřené diecéze, tak je farář vlastním pastýřem svěřené farnosti. Obojí úřad je totiž ze své
povahy úřadem trvalým. Trvalost je podmínkou, aby farář mohl řádně plnit své úkoly i
zmocnění. K tomu je vybaven pravomocí řádnou, tj. spojenou ipso iure s úřadem ve
smyslu kán. 131 § 1 CIC. Nepochybně jeho moc je podřízena vedení a autoritě diecézního
biskupa, nicméně farář není pouhým delegátem biskupa.
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Tato trvalost je zcela logická, neboť vlastní pastýř musí nejprve dobře svěřenou
farnost poznat, a teprve pak vytvářet model vlastní pastorační práce. Nelze požadovat
spravedlivě, aby toto naplnění úřadu byl schopen farář vykonávat v období kratším, např.
do pěti let. Platí to především o velkých městských farnostech, a pokud se týče farností
venkovských, je dnes běžnou věcí, že farář kromě vlastní farnosti pečuje o řadu farností
dalších formou excurendo. Nelze zapomenout též na ponechání času k získání důvěry vůči
faráři z druhé strany, tj. ze strany věřících, kterým časté střídání na postu faráře
neprospívá. S ohledem na trvalost služby faráře lze doporučit v našich podmínkách,
zejména pak v budoucím partikulárním právu, stanovit vyšší hranici ku jmenování
farářem.
V případě nemožnosti či nevhodnosti kandidáta na službu faráře lze farnost obsadit
administrátorem, jakožto dočasným správcem farnosti, pokud důvody nepominou,
kterému v podstatě nechybí žádná z nutných pravomocí, nicméně jasně odděluje a
psychologicky podtrhuje jak u kněží, tak u věřících přechodnou správu farnosti od jejího
skutečného držení řádným titulářem.
převzato ze zápisu z Plenárního sněmu Katolické církve v ČR – sněm probíhal v
letech 1997-2005. Hlavním tématem byla aplikace závěrů Druhého vatikánského koncilu,
tedy přiblížení života církve potřebám doby i současné společnosti podle znamení času,
aby tak církev lépe odpovídala na touhy a hledání našich současníků
Poznámka: V České republice jsou z důvodu nedostatku kněží a jejich snadnějších
přesunů z místa na místo jmenováni místo farářů jako duchovní správci farností spíše
administrátoři (dočasní správci farnosti).
„Administrátor farnosti má stejné povinnosti a stejná práva jako farář, pokud biskup
nestanovil jinak.“ (CIC 540)
V ČELE FARNOSTI STOJÍ FARÁŘ (ADMINISTRÁTOR FARNOSTI)

Farář je vlastním pastýřem sobě svěřené farnosti, v níž vykonává službu pod autoritou
biskupa. Je povolán k tomu, aby ve své farnosti vykonával službu učení, posvěcování a
řízení s řádnou a vlastní jurisdikcí. Vlastním pastýřem může být farář pouze v jedné
farnosti. Je však možné, aby spravoval farností více. Ve farnosti
může být jen jediný farář nebo jeden vedoucí společné duchovní
správy.
Úkoly fařáře ve farnosti:
– hlásání slova Božího, zvláště ve formě homilie v neděli a
zasvěcené svátky;
– katechetická výuka dětí a mládeže, pastorační starostlivost o
lidi od církve vzdálené a nevěřící;
– péče o to, aby se slavení eucharistie stalo středem, vrcholem a
zdrojem života farnosti, aby věřící vědomě a plodně slavili
Farní zpravodaj - Žamberk
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svátosti, především eucharistii a svátost smíření, a podpora modlitebního života svých
věřících (zvláště v rodinách);
– jako horlivý pastýř má své věřící navštěvovat, má mít účast na jejich starostech
a úzkostech, svou zvláštní lásku a péči má věnovat chudým, nemocným, potřebným,
osamělým a cizincům; manželům a rodičům má pomáhat při plnění jejich povinností;
– podpora vlastního evangelizačního poslání laiků, jejich různé angažovanosti ve farnosti
a v diecézi, prohlubování jejich vědomí spojení s místní i obecnou církví;
– spolupráce s biskupem a ostatními kněžími.
SVÁTOST SVĚCENÍ

„Svátost svěcení je symbolickým jednáním, při němž církev skrze zákonného biskupa
předává pokřtěnému (mužského pohlaví) duchovní plnou moc a silou Ducha svatého ho
uschopňuje, aby ve jménu Kristově pásl církev Božím slovem a Boží milostí.“ (Lumen
gentium 11 – věroučná konstituce o církvi, dokument Druhého vatikánského koncilu)
„Tento úkol, který Pán svěřil pastýřům svého lidu, je skutečné sloužení, ve svatém
Písmě výstižně nazývané diakonia, tj. Služba.“ (Lumen gentium 24)
„Svátostný stav, sám o sobě jeden, vykonávají na různých stupních kněžství ti, kteří
se už odedávna nazývají biskupy, presbytery (kněžími) a jáhny.“ (Lumen gentium 28;
Presbyterorum ordinis 2 – dekret o službě a životě kněží; dokumenty Druhého
vatikánského koncilu)
Původem celého spásného poslání církve a jejích představených, učitelů a pastýřů je
plná moc, již dal svým vyvoleným, povolaným a poslaným učedníkům sám Ježíš. (Mk
6,7)
Spásná služba Dvanácti, svědků zmrtvýchvstání a raněkřesťanských misionářů
(apoštolů) je zpřítomněním trvalé spásné činnosti Krista, vyvýšeného Pána, v jeho církvi
skrze Ducha svatého. Tato služba se uskutečňuje hlásáním evangelia, slavením křtu,
eucharistie, odpouštěním hříchů, vedením a budováním církevních obcí.
Kněz tedy vykonává svou službu silou Ducha svatého, který mu byl předán při
svěcení vkládáním rukou a modlitbou. Kněz je služebníkem Krista, který sám spásu
uskutečňuje. Bůh chce spásu všech lidí. Tuto vůli uskutečňuje ve svém Synu, který se stal
člověkem, a zpřítomňuje ji v Duchu svatém. Děje se to svátostným způsobem: církev jako
celek je pro svět svátostí spásy. Sám Kristus je trvalým pramenem a původem všeho
života církve v jejím poslání i v uskutečňování společenství. (G.L.Müller – Dogmatika
pro studium i pastoraci)
„Kristus je přítomen svou mocí ve svátostech, takže když někdo křtí, křtí sám Kristus.
Je přítomen ve svém slově, je přítomen, když se církev modlí a zpívá. Liturgie je veřejná
bohopocta, kterou koná tajemné tělo Ježíše Krista, a to hlava i údy.“ (Sacrosanctum
concilium 7 – konstituce o posvátné liturgii, dokument Druhého vatikánského koncilu)
zpracovala Marie Souradová
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Protrhne se hráz a voda rychle zaplavuje přilehlou vesničku. Všichni už jsou pryč,
jenom pan farář stojí na věži kostela a modlí se. Přijede k němu člun požárníků: "Pojďte
otče, odvezeme vás." "Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání." Člun tedy odjede. Voda už
dosahuje až nahoru na věž, tam stojí farář, drží se kříže a modlí se. Přijede k němu loď
domobrany: "Pojďte otče, odvezeme vás." "Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání." Loď
odjede. Vesnice je už skoro celá zatopená, z vody kouká jen farářova hlava. Přiletí
helikoptéra: "Pojďte otče, hodíme vám lano." "Ne, já tady zůstanu, Ježíš mě zachrání."
Helikoptéra odletí a farář se utopí… Potom v nebi potká Ježíše a ptá se ho: "Proč jsi mě
nezachránil??" "Co bys ještě chtěl, vždyť jsem ti poslal dvě lodě a helikoptéru!!!"
z internetu čerpal Pavel Holubář
Pan farář kárá jistého farníka, že nechodí do kostela. „Ale pane faráři, proč mám
sedět v kostele a myslet na pivo, když můžu pěkně v hospodě myslet na Boha?"
Malý klouček napjatě sleduje kněze, který hřebíkem přibíjí oznámení na vývěsku.
"Chceš si přečíst, co nového tady oznamuji?" ptá se kněz. "No, spíš chci slyšet, co budete
říkat, až se klepnete do prstu."
Letí kněz letadlem, letuška se ho ptá: "Dáte si nějaký aperitiv?" "V jaké letíme
výšce?" "10 000 metrů." "Tak nic, děkuji. Šéf je příliš blízko!"
Zpovídá se šestiletý klučina: "Měl jsem nemravné představy o Bohu."
Zpovědnicí to cukne: "Jaké, prosím tě?" "Představoval jsem si Boha s vemenem." "Jak tě
to napadlo?" "No, jak se pořád říká: Vemenu Otce i Syna…"
Markéta Marková
CSM OLOMOUC 2017 – KDO MĚ NÁSLEDUJE, NEBUDE CHODIT VE TMĚ
V úterý 15.8. jsem se vydal na celostátní setkání mládeže
do Olomouce. Hlavní motto letos bylo „Nebojte se“! Sjelo se
nás asi 7000 mladých a Olomouc opravdu omládla. Spali
jsme na vysokoškolských kolejích. Každý den jsme začínali
slovem na den nebo mší svatou. Během dne jsme si mohli
vybrat z různých programů – besedy, sport, workshopy,
prohlídky zajímavostí ve městě. Večer jsme chodili na program do Korunní Pevnůstky
(krásné místo u opevnění a blízko centra), připraveny byly koncerty, představení, scénky,
nějaké to moudré slovo od biskupa, novokněze, nebo Jendy Balíka (vedl mládež na
celostátní úrovni). Pobavili jsme se, zazpívali si, dali jsme si kofolu a užívali jsme si
setkání s přáteli. Ve čtvrtek jsme šli pěší pouť na Svatý Kopeček, ve 20:00 hodin jsme
slavili poutní mši svatou, vedl ji mons. Lobkowicz. Mše svatá byla pod širým nebem, a po
Farní zpravodaj - Žamberk
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ní překvapení – ohňostroj. Teplou letní nocí jsme se vraceli zase na svá ubytování.
Vyvrcholením byla mše svatá v neděli v 10:00 hodin, kterou vedl mons. Graubner. Na
setkání přijel i kardinál Duka a vystřídali se tam všichni biskupové. Náš pan biskup Vokál
vedl večerní vigilii. Každý den vycházel občasník FOLLOW se spoustou zajímavostí z
CSM. Pro zajímavost některé vybírám: Setkání se zúčastnilo 8 500 návštěvníků (včetně
rodin), 133 kněží, snědlo se 35 000 rohlíků a vypilo 3 000 litrů kofoly, vydalo se 12 300
časopisů FOLLOW, podalo se 35 426 hostií. Zažili jsme nespočitatelné množství
krásných a požehnaných chvil.
Jakub Kladivo
KŘÍŽOVKA PRO NÁROČNÉ
Vnouček křičí: „Babi, babi! Jdeme koupit tablet!“
Babička na to: „Kupte si co chcete,
………….

tajenka!“

Vodorovné legendy:
A ODCHOVÁNÍ, MÍSTO VĚČNÉHO ZAVRŽENÍ, PROŘÍDNUTÍ
B BLAŽENOST, PILÍŘ, ANTIBIOTIKUM
C TAJENKA 1.DÍL, TÝKAJÍCÍ SE NOSU
D NASYCENÝ UHLOVODÍK, TŘASKAVINA, POCHODOVÝ POVEL, ZADNÍ ČÁST KRKU
E KAZ NA VÝROBKU, OTLUČENO, DRUH POTRAVY, TISKOVÁ AGENTURA BRAZILIE
F ŠKRTNUTÍ, BHARAL /HIMÁLAJSKÁ OVCE/, JMÉNO BÁSNÍKA HOLZE, DOMÁCKY
TEODOR
G AUSTR. VAČNATEC, TAJENKA 2.DÍL
H ÚŽLABINA (ZAST.), UMĚLECKÝ SLOH, OBYVATEL CHATY
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I CHVĚT SE; TŘÁST SE; KLEPAT; CHVĚT; ROZECHVĚT; ROZECHVĚT SE; TŘEPAT,
TROPICKÉ OVOCE, ZNAČKA PUNČOCH
Svislé legendy:
1 NÁLEZ, LAKOMÝ ČLOVĚK (EXPRES)
2 DLABACÍ NÁSTROJE, DÝM
3 REKREAČNÍ OBYDLÍ, PRUDKÁ (ŘEKA)
4 OCAS, SOUBOR MAP
5 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (ZKRATKA), PROUD (BÁSNICKY), HLUBOKÝ
ŽENSKÝ HLAS
6 TICHO!, TEN I ONEN, KUS LEDU
7 ELEMOVÁ PRYSKYŘICE, SLOVEN.ŘEKA
8 ŽIVIT MATEŘSKÝM MLÉKEM, MÚZA, UMĚNÍ
9 KNOT, ZNAČKA CUKROVINEK
10 VELEBENÍ, MAMINKA
11 OSLOVENÍ MUŽE, NOČNÍ ZÁBAVNÝ PODNIK, ČÁST HLAVY
12 ORGANIZACE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU (ZKR.), ZKR.SVĚTOVÉ ORGANIZACE,
CITOSL. ODKAŠLÁVÁNÍ
13 JADERNÁ MOCNOST, BALENÍ
14 MĚKKÉ KOVY, TITO (NÁŘEČ)
15 DOMÁCKY SEVERIN, NEVĚNOVAT
16 VONNÉ KOŘENÍ, PŘÍRODNÍ ÚKAZ

Pomůcka: ANB.

Pavel Holubář
VĚDOMOSTNÍ KVÍZ NEJEN PRO MINISTRANTY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem A.
1. Judský prorok a pisatel jedné starozákonní knihy.
2. Hora, na které přistál Noe s archou.
3. Manželka kněze Zachariáše a matka Jana Křtitele.
4. Název kozla, který byl v Den smíření vyhnán na poušť.
5. Název místa, na kterém v Athénách kázal Pavel.
6. Jméno jednoho z Davidových synů.
7. Hebrejský výraz užívaný při modlitbě znamenající
„Budiž“ nebo „Staň se“.
8. Řecké město, ve kterém stál oltář neznámému bohu.
9. Muž, který zapříčinil porážku Izraelitů, protože si
přivlastnil prokleté věci.
10. Původní Abrahamovo jméno.
11. Jméno hejtmana Saulova vojska.
12. Jméno Mojžíšova bratra a kněze ve svatyni na poušti.
Ondřej Jäger
Farní zpravodaj - Žamberk
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ROZLUČKA V PŘÍCHOVICÍCH
Jak jsem už několikrát zmínil, v naší farnosti není moc aktivní mládeže. Je proto
potřeba dojíždět na jiná místa, kde se mladí věřící schází. Rád jezdím do Diecézního
centra života mládeže Křižovatka Příchovice, které se nachází v Litoměřické diecézi. V
naší diecézi se nachází obdobné centrum – Vesmír.
V Příchovicích vzniklo vůbec první centrum tohoto typu a to ještě za dob hluboké
normalizace, když sem jako mladý kněz byl poslán P. Mirek Šimáček. Do těchto tehdy
pustých hor přišel vyhnán Státní bezpečností, kde měl pobývat za trest daleko od rodiny,
přátel a mládeže. Tento státní orgán netušil, že mladým
lidem stojí za to i sem jezdit v hojném počtu a již tehdy se
zde vytvořilo neoficiální centrum mládeže a rodin.
Dnes je fara zrekonstruovaná a uzpůsobená pro velký
počet účastníků, obývá ji jeden kněz a jeho tým. Tito lidé
mají na starost program pro mládež, která přijede. Dá se
sem přijet kdykoliv, během celého roku, ale největší účast
je zde v období prázdnin. O vánočních prázdninách, na
Silvestra, o jarních prázdninách, Velikonocích, atd.
Výjimkou nejsou ani letní prázdniny. Vždy na konci srpna se zde koná tzv. rozlučka, to je
loučení s “týmáky”, kteří zde končí svoji službu a nastupuje po nich od září tým nový.
Jedná se totiž většinou o roční službu, kterou konají mladí dobrovolníci, převážně
studenti.
Letos jsem se zúčastnil této rozlučky již poněkolikáté. Pestrý program probíhal celý
víkend a vždy v sobotu vpodvečer nastane hlavní loučení. Začíná vždycky mší svatou, po
které je společná večeře. Po večeři následoval dlouhý zábavný program, který má na
starost tzv. Režie. Ta připraví ve spolupráci se všemi účastníky scénky, soutěže, různé
úkoly pro končící týmáky a humorné vložky, které odkazují na období působení
jednotlivého týmáka. Po tomto programu následoval raut, který jsme během odpoledne
společně připravili s dalšími dobrovolníky. Když jsme byli všichni dostatečně najedení,
podělili se s námi končící týmáci se zkušenostmi a s tím, co jim uplynulý rok týmování
dal a přinesl.
Po zábavě jsme se všichni přesunuli opět do kostela, ke společné adoraci a ztišení.
Po adoraci, kdo měl ještě dostatek sil a elánu, mohl jít pokračovat v zábavě,
zatancovat si a pobavit se. Letos byla “večerka” vyhlášena ve 4 hodiny ráno. Celý víkend
i program jsme si všichni užili, poznal jsem zde spoustu nových přátel a moc rád se na
toto místo budu opět vracet.
Václav Rendl
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FARNÍ TÁBOR
V týdnu od 15. do 22. července se na faře v
Bartošovicích konal farní tábor. Celkem se ho účastnilo
47 osob, z toho 31 dětí. Kromě fary, jež byla hlavním
zázemím, stálo na louce několik stanů, v nichž vedoucí a
některé ze starších dětí spali. Tématem letošního tábora
byl Vesmír - konkrétně záchrana kosmonauta Toma,
ztraceného ve vesmíru. Jako každý rok byly děti
rozděleny do čtyř týmů, které představovaly záchranné
týmy NASA (National Aeronautics and Space
Administration - Národní úřad pro letectví a
kosmonautiku). Zvolily si názvy Ufoni, Meteoriti,
Červení trpaslíci a Střelci.
V sobotu po seznamovacích hrách si každý tým vytvořil vlajku a vymyslel pokřik.
Následně proběhla motivační scénka - šéf NASA vyslal kosmonauta Toma do vesmíru na
meziplanetární konferenci, kde se má setkat se zástupci mimozemských civilizací, předat
jim vzkaz a dárky od pozemšťanů a navázat s nimi přátelské vztahy.

Farní zpravodaj - Žamberk
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V neděli dopoledne každý tým absolvoval jedno ze čtyř témátek: Život a cestování ve
vesmíru, Planety Sluneční soustavy, Výroba rakety z kartonu, Základy první pomoci.
Následovala mše sv. v kostele sv. Máří Magdaleny, kterou sloužil Mons. Josef Suchár.
Odpoledne děti navazovaly spojení s kosmonautem Tomem (signál pro videohovory poté mohli táborníci komunikovat každý den s kosmonautem přes obrazovku), a to tak, že
v lese běhaly s provazem ze základny ke stromu vzdálenému asi 100 metrů a provaz
omotávaly okolo všech stromů po cestě. Poté se měly naučit co nejvíce básniček visících
na stromech v okolí. Večer sehrál tým Ufonů pohádku O pěti Sněhurkách a jednom
trpaslíkovi a následovalo opékání buřtů a zpěv s kytarou u táborového ohně.

V pondělí záchranné týmy zahájily výcvik pro let do vesmíru, protože kosmonaut
Tom s námi sice komunikuje přes obrazovku, ale odchýlil se od původního směru letu a
ani on ani řídící středisko NASA neví, kde se právě nachází, a Tomovi začínají docházet
zásoby. Po témátkách, u nichž se týmy protočily, výtečném obědě a poledním klidu se
hrála hra Obránci a útočníci, při níž děti bojovaly o víčka od PET lahví, a dále hra Sázky,
kdy děti sázely na vybraného člena svého týmu, zda porazí v určité disciplíně zástupce
ostatních týmů (např. snědení krajíce chleba, rozlámání špejle na co nejvíc kousků,
uklizení sirek do krabičky jednou rukou atp.). Taté přijeli pejskaři ze Žamberka s Agility i děti si mohly zkusit překážkovou dráhu. Večer měl pohádku tým Meteoritů.
19
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V úterý se týmy dopoledne opět protočily na témátkách. Odpoledne probíhaly hry se
šiframi. Děti rozluštily zprávu od mimozemšťanů, kterou zachytila NASA ve formě
zvukové stopy. Jednalo se o morseovku. Ve zprávě stálo, že pokud chtějí táborníci
kosmonauta zachránit, mají se druhý den vydat kolem zapovězené studny divů až na
nakloněnou rovinu. Děti taky luštily šifry s charakteristikami vedoucích a pak hledaly
někoho, na koho daný popis sedí. Večer sehráli Střelci pohádku O maxipsí rodince.
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Ve středu jsme šli na výlet do Kunvaldu, kde jsme se mohli vykoupat v nádrži a
nakoupit v Coopu. Cestou tam (u studny) děti hrály hru s římskými čísly, která visela na
stromech a po jejichž sečtení děti získaly trojmístný kód potřebný později při odemykání
truhly s další zprávou od mimozemšťanů. Cestou zpět jsme hráli tradiční Piráty a na
sjezdovce ("nakloněné rovině") děti našly již zmíněnou truhlu.
Ve čtvrtek každý tým absolvoval poslední
témátko a po obědě proběhla hra Úřady, kdy děti
sháněly povolení pro let do vesmíru
navštěvováním různých úředníků, doktorů apod.
Na konec jim šéf NASA dal razítko potvrzující
způsobilost pro cestu do vesmíru. Pak děti
shromažďovaly zásoby pro Toma (nošení vody
atp.). Taky sbíraly kartičky s názvy jídel, za něž
pak dostaly odpovídající večeři. Po večeři sehráli
pohádku Červení trpaslíci. Odpoledne děti
rovněž rozluštily spirálovitě psanou zprávu od
mimozemšťanů z truhly (k níž získaly
dešifrovací klíč již v úterý), v níž stálo, že
mimozemšťané nechtějí lidem ublížit, že vědí,
kde se náš kosmonaut nachází, ale sami nemají takovou technologii, aby ho mohli
zachránit. Setkat se mohou s dětmi pouze v noci, protože Slunce je pro ně příliš spalující.
V noci tedy byla Stezka odvahy, na jejímž konci čekali dva mimozemšťané, kteří
každému dítěti předali část mapy s označeným místem,
kde se nachází náš ztracený kosmonaut.
V pátek po výrobě krabiček z loubku (přírodní
pletivo) se celý tábor vypravil do vesmíru najít a
zachránit kosmonauta Toma, který ležel zraněný po
ztroskotání na planetě v systému hvězdy Ross 128. Po
poskytnutí první pomoci a ošetření kosmonauta jej děti
donesly až do tábora, kde se o něj již postarala
zdravotnice. Odpoledne si všichni užili tradiční
Olympiádu, kde nechyběly disciplíny jako slalom s
jednokolečkem, skládání puzzle, slalom ve skákacím
pytli, obléknutí skafandru, hod tenisákem do kbelíku,
hod mincemi do hrnečku v kbelíku s vodou. Večer byly děti šéfem NASA patřičně
odměněny za záchranu kosmonauta a po rozdání "pokladu" následoval táborák a zpívání s
kytarou až do dvou hodin ráno (o něco menší výdrž než loni).
V sobotu se dopoledne uklízela celá fara i se stodolou, skládaly se stany a po obědě
proběhlo focení. Pak postupně dětí ubývalo (po příjezdu rodičů) a nakonec i vedoucí
opustili "místo činu".
Farní zpravodaj - Žamberk
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K programu zbývá jen dodat, že celý tábor by se samozřejmě neobešel bez her jako
Hututu, Pravěk, Noviny, Farář,vikář, Trojnožka, Fackovaná a další, jež se hrály v průběhu
celého týdne kdekoli a kdykoli se dalo.
za organizátory Lukáš Sourada
SRPNOVÁ POUŤ NA ŽAMPACHU
Poutní mše svatá se konala v neděli 27. srpna v kapli Domova pod hradem, zasvěcené
sv. Bartolomějovi. Příjemnou změnou byl termín pouti, která se dříve konala v sobotu.

Účastníků mše svaté bylo více než dost, což nebývá pravidlem a bylo to k vidění i u
oltáře, kde spolu s naším panem farářem P. Kalembou neplánovaně koncelebroval i P.
Martin Bejček, který přijel z Brna se sobotními svatebčany. Spolu s promluvou, byl
silným zážitkem hudební doprovod Cecilské hudební jednoty z Ústí nad Orlicí pod
vedením Cilky Pecháčkové. Skladba k sv. Bartolomějovi překvapila a zároveň potěšila.
Spolu s organizátory se těšíme na setkání při pouti v roce 2018. Všichni jste již nyní
srdečně zváni.
Hanka Ryšavá

Farní zpravodaj - Žamberk

22

BENEFIČNÍ KONCERT
Poslední neděli v červnu jsme se v hojném počtu sešli v
kapli sv. Bartoloměje v Domově pod hradem Žampach,
abychom podpořili náš farní kostel sv. Kateřiny
Alexandrijské. Z podnětu houslisty Tomáše Vinkláta a
pianistky Renáty Ardaševové, kteří chtěli tímto koncertem
přispět k dofinancování opravy střechy v Písečné, se
uspořádal benefiční koncert, jehož výtěžek 12 700,- Kč nás
mile překvapil a všem za něj ještě jednou moc velké Pán Bůh odplať.
Nejen pracovníci Domova pod hradem se zároveň mohli rozloučit s odcházejícím P.
Oldřichem Kučerou a poté si popovídat při kávě v zimní zahradě s hudebníky a dalšími
rodinami. Večer se s P. Oldřichem rozloučili i farníci z Písečné.
Dalším stavebním záměrem je obnova fasády kostela, na kterou jsou finance
přislíbeny z fondu programu podpory a rozvoje venkova ministerstva zemědělství.
Naše modlitby tedy mohou mít další konkrétní úmysl.
Hanka Ryšavá
PODĚKOVÁNÍ
Milí bratři a milé sestry v Kristu!
Dne 13. května 2017 jsme se v našem chrámu sv. Václava v Žamberku rozloučili s
panem Josefem Cabalkou.
Děkuji Pánu nejen za dar jeho života, ale také za víru, která mu s pomocí Boží
umožnila žít v pokoře, poctivosti a obětavosti. Ráda bych proto poděkovala P. Oldřichu
Kučerovi, P. Nowatkowskému i duchovnímu otci z Kunvaldu, kteří mu udělováním
svátostí – smíření, eucharistie i pomazání nemocných – umožnili čerpat z těchto svátostí
sílu. Právě proto se jeho víra projevovala v praktickém všedním životě a také v obtížném
konci pozemského putování. Pro něho i pro mne bylo velice přínosné a posilující, že nám
v léčebně Albertinum mohla každou neděli podat paní Zdislava Králová sv. přijímání.
Mohli jsme opravdově vnímat Boží lásku, dobrotu i péči a navzájem se povzbuzovat a
účinně si pomáhat.
Ráda bych také poděkovala personálu léčebny i paní primářce MUDr. Jirešové za
jejich odbornou péči a pomoc!
Kéž nám všem Bůh – náš nebeský Otec – stále žehná, chrání a sílí nás, aby náš
pozemský život, posvěcovaný účinnou vírou, vyvrcholil přijetím do nebeského domova.
Ať se zde všichni sejdeme a společně se radujeme, Bohu děkujeme a chválíme Ho po
celou věčnost! Amen.
Pepova i Vaše sestra v Kristu – Marie Venclová ze Žamberka, U Kunvaldu 417
23
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EMILKA,
pro mnoho z nás, jinak také paní Jirešová. Paní, kterou
jsme před několika lety potkávali na každé mši svaté, sedávala
ve „své“ čtvrté lavici, co ji pamatuji. Před dvěma lety jsme
společně oslavili na farním dni její devadesátku. Na svůj věk
vypadala dobře, upravená, spokojená, rozdávala úsměvy.
Požehnaný věk s sebou nějaké zdravotní problémy nesl, ale
dokázala je překonávat. Ráda byla mezi známými lidmi, vděčná
za pozornost, která se jí
dostávala. Po úrazu nohy,
před několika lety, musela
opustit svůj domeček a
nový domov našla v
Albertinu. Ještě během
letošního ledna mohla
několikrát, především díky
Tomášovi,
navštívit
nedělní bohoslužbu, pak už
jí to vrtkavé zdraví
nedovolovalo. A neděle
byla taky dnem, kdy se, jak
doufáme, ocitla u Toho,
kterého svým životem
oslavovala,
kterému
důvěřovala a v Jehož náruč
doufala.
Loučení je vždycky
těžké, ale propouštějme ji s
vědomím, že bude žít v
našich
myslích,
vzpomínkách a modlitbách.
Pokoj její duši!
V úctě Marie Jägerová
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ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ
Chceme Vás alespoň ve stručnosti seznámit s tím, co jsme prožili od posledního
březnového příspěvku.
Děti z Misijního klubka ve Slatině nad Zdobnicí se na svátky Velikonoc připravovaly
také plněním úkolů z Postního misijního kalendáře a vyráběly dárky na Misijní jarmarky.
Povídaly si o tom, jak velká je Boží láska ke všem lidem na celé zemi a jak slaví
Velikonoce lidé v misijních zemích.
Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v kostele Proměnění Páně v naší farnosti připravily
děti z Misijního klubka obětní průvod, ve kterém přinášely velikonoční symboly, svíce v
pěti barvách kontinentů, rozkvetlé květiny a obrázky namalované pro tuto příležitost. Po
mši svaté spolu s maminkami pozvaly farníky na Misijní jarmark. Stánek venku před
kostelem osvětlily svíčkami a zaplnily ho krásnými velikonočními výrobky, kapsičkami
pro nejmenší, kraslicemi, zdobenými svíčkami, květináčky a cukrovím. Všichni jsme měli
radost, když se u stánku zastavovali i kolemjdoucí, které jsme mohli seznámit s
Papežskými misijními díly a projekty, na něž byl výtěžek z jarmarku věnován.

V druhé polovině května proběhlo tradiční již šesté Misijní štrúdlování, do kterého se
opět zapojili malí i velcí, pekli štrúdly sladké i slané a někde se pustili i do lineckého
cukroví. V kostele sv. Jiří v Javornici malí misionáři při mši svaté zazpívali a po ní
rozdávali ke kávě sladké dobroty. Na památku štrúdlování a hezkého setkání farnosti
dostali přítomní misijní zápalky s nápisem „Zapalte svá srdce pro misie“. Byli jsme
25
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vděčni všem dárcům, kterým není lhostejný život v chudých částech světa a s chutí
projekty PMD do těchto zemí podpořili!
Další Misijní jarmark byl po celou Noc kostelů 9. 6. 2017
v prostorách kostela sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou.
Návštěvníci kostela si mohli vybrat z výrobků a z misijních
materiálů, seznamujících s činností papežských misií. Od
národního ředitele a diecézní ředitelky se také dozvěděli, že
Papežská misijní díla v letošním roce směřují svou pomoc do
11 zemí světa – Bangladéš, Srí Lanka, Filipíny, Uganda,
Zambie, Keňa, Guyana, Papua-Nová Guinea, Sýrie, Nigérie a
Tanzánie a zhlédli misijní film. Malým koncertním
vystoupením jsme Noc kostelů v Rychnově zakončili.
Na Základní škole ve Slatině nad Zdobnicí, kterou všechny děti z klubka navštěvují,
proběhla beseda s národním ředitelem PMD v ČR jáhnem Leošem Halbrštátem. O jejím
průběhu se dočtete na webu missio: http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychovadeti/misie-v-bangladesi-na-zakladni-skole-ve-slatine-nad-zdobnici/
Na konec školního roku jsme uspořádali pro rodiče s dětmi Misijní odpoledne na
zahradě. Děti plnily připravené misijní úkoly, zopakovaly si desatero misionáře, na které
by neměly zapomínat ani o prázdninách, zahrály si s míčem i na kytaru a setkání
zakončily opékačkou.
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23. června se Misijní klubko a děti z náboženství rozloučily s otcem Oldřichem při
jeho poslední mši svaté v našem kostele, předaly mu přání, kam se podepsalo všech 18
dětí z náboženství a popřály mu, aby se mu v novém působišti líbilo.
Hned další neděli 1. 7. 2017 jsme vítali našeho nového pana faráře Wiesława. Každé
z dětí mu předalo kytičku, mezi dárky byla svíce na připomínku, že jeho nelehkou službu
ve farnostech budeme provázet modlitbami a společně s Misijním klubkem z Písečné jsme
při mši svaté hráli a zpívali a celá farnost se sešla k večernímu opékání na farní zahradě.

Děti z Papežského misijního díla dětí nelení ani o prázdninách a rádi dělají všechno
společně. Misijní klubko se 27. 7. 2017 sešlo na místní faře k oslavě svátku sv. Anny a
Jáchyma, děti si vyprávěly o rodičích Panny Marie a děkovaly za své rodiče a prarodiče
při společné modlitbě. Nechyběly písničky, malování ani příprava na poutní slavnost. Děti
chystaly i překvapení pro nejmenší na Misijní jarmarky. Dětem je spolu dobře a rády
naplňují heslo Papežského misijního dětí „Děti pomáhají dětem“. Ke své misijní práci
dostaly také požehnání od jáhna Leoše Halbrštáta, který se na děti přijel podívat.
O pouti ke sv. Anně u kaple v lese mezi Slatinou a Javornicí s naším klubkem se
dočtete na misijním webu: http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/pout-ke-svanne-s-misijnim-jarmarkem-ve-slatine-nad-zdobnici/
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Během srpna jsme se scházeli, zvláště ti větší a jejich maminky, k úklidu farní
budovy ve Slatině a farní zahrady. Chceme, aby se tu všichni, kteří se na faře budou
scházet, cítili dobře, aby prostředí bylo útulnější a čisté. Pustili jsme se do oken, nábytku,
matrací, podlah, nádobí, zahrady…Velké poděkování patří všem, kteří se těchto
úklidových brigád účastnili a panu faráři Wiesławovi, který nás přijel podpořit. Je tu ještě
spousta práce, ale když se najdou ochotní, obětaví lidé, určitě se dá hodně s Boží pomocí
udělat. A tak ještě jednou děkuji Jitce, Marušce, Petře, Aličce, Ladě, Áje, Pétě, Natálce,
Kristýnce, Natce, Míšovi, Leošovi….

Farní zpravodaj - Žamberk
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V pátek 1. 9. 2017 se na faře uskutečnilo farní setkání, pro které připravilo Misijní
klubko vyžití pro děti a občerstvení. I přes velkou nepřízeň počasí jsme prožili moc hezké
odpoledne a večer. Děkujeme i farníkům z okolí, kteří dorazili, a panu faráři za pěkné
písničky a povzbuzení.
V nejbližší době nás čeká účast na Misijním dni 2017 v sobotu 23. 9. 2017 v Chocni,
Misijní jarmark a intenzivní prožívání misijního měsíce října.
S dětmi budeme pokračovat v misijní výchově, ke které vybízí papež František, jež
Papežská misijní díla vede. V jedné ze svých homilií píše:
"Pravá víra je taková, která nás činí více lidumilnými, milosrdnými, poctivými a
lidskými; taková, která oživuje srdce a nabádá jej, aby milovalo všechny nezištně, bez
distinkcí a preferencí; taková, která nás vede, abychom v druhém neviděli nepřítele,
kterého je třeba porazit, nýbrž bratra, kterého je třeba milovat, sloužit mu a pomáhat;
taková, která nás vede, abychom šířili, bránili a žili kulturu setkání, dialogu, úcty a
bratrství; dává nám odvahu odpouštět tomu, kdo nás uráží, podávat ruku tomu, kdo padl;
oblékat toho, kdo nemá, co na sebe; sytit hladového, navštěvovat vězněného, pomáhat
sirotkovi, dávat napít žíznivému, být oporou starému a tomu, kdo je v nouzi (srov. Mt
25,31-45). Pravá víra je taková, která nás podněcuje bránit práva druhých se stejnou silou
a nadšením, s jakými bráníme ta svoje. Čím více se roste ve víře a poznání, tím více se
totiž roste v pokoře a vědomí, že jsme maličcí."
Ještě jednou děkuji rodičům, kteří podporují své děti v jejich misijním snažení a
pomáhají s organizováním tradičních aktivit PMD!
Přejeme všem hojnost Božích darů a otevřená srdce pro naše bližní!
Za Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí Bronislava Halbrštátová,
diecézní ředitelka PMD, www.missio.cz
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 12. 5. 2017 V ŽAMBERKU
Přítomni: o. Oldřich, P. Holubář, O.Jäger, B.Lipenská, V. Matyáš, P. Brůna, T.
Ježdík, M. Faltus, J. Kladivo, M. Jägerová
Omluveni: P. Zářecký, D. Klíž
Po společné modlitbě o. Oldřich poděkoval za veškeré aktivity, které proběhly v
uplynulém období. Jako nejdůležitější informaci jsme přijali oznámení, že k 1. 7. 2017 je
rozhodnutím p. biskupa Vokála pověřen správou farnosti Havlíčkův Brod. O. Oldřich
přiznal, že toto rozhodnutí pro něho bylo překvapením, ale respektuje vůli p. biskupa. Na
základě této skutečnosti nám sdělil několik informací, které se týkaly stěhování a
zbývajícího období do konce června.
Do naší farnosti byl ustanoven P. Wiesław Kalemba z Rokytnice v Orl. horách, který
správu převezme.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Informace
Je opět zajištěný dětský farní tábor na faře v Bartošovicích v termínu 15. – 22. 7., do
této doby je přihlášeno 28 dětí.
Proběhla Noc kostelů, jejíž menší návštěvnost byla výrazně ovlivněná další velkou
kulturní akcí v Žamberku – JamRockem.
Na Žampachu v kapli sv. Bartoloměje proběhne 25. 6. benefiční koncert při
příležitosti 50 let založení USP Žampach – ZUŠ Žamberk, Baby Lenky, Tempus,
Barbušáci, Flek Band.
V Helvíkovicích je 18. 6. poutní mše sv. – v době nepřítomnosti o. Oldřicha bude
zastupovat P. Černý.
Proběhne další ročník hudebního festivalu Harriet Parish od 20. 8. do 3. 9. 2017, letos
se koncerty uskuteční na několika místech v Žamberku, v Častolovicích a v Rychnově nad
Kněžnou.
Písečná - Je podaná žádost na obnovu fasády kostela. Na faře je v části bytových
prostor nasmlouván nájemce na 5 let. Další prostor je k dispozici farnosti.
Slatina nad Zdobnicí - Na faře je dokončená úprava bytu, není dosud zapojená
elektřina. V současné době se v kostele nic neopravuje.
Líšnice - Plánovaná úprava bočního vchodu do kostela.
Žamberk - Plánovaný nátěr kostnice, připravená nutná oprava komínů na faře,
restaurování oltáře v Mariánské kapli, finančně zajištěné restaurování malby v presbytáři
po stranách oltáře a stěny s okny. Nutné pokračovat v opravě střechy kostela. Farnost je
bez dluhů s finančním zůstatkem 300 000 Kč.
Na závěr o. Oldřich poděkoval všem za společně prožité roky, za vstřícnost, pomoc a
ochotu, kterou mu kdykoli kdokoli poskytl.
Zároveň nás požádal, abychom stejně tak přijali nového duchovního správce a byli
mu oporou.
I členové farní rady vyjádřili o. Oldřichovi poděkování za všechno, co pro farnost i
naše rodiny vykonal a popřáli mu na novém působišti Boží ochranu a vstřícné farníky.
Mgr. Oldřich Kučera
předseda pastorační rady

Marie Jägerová
sekretářka pastorační rady

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 25. 8. 2017 V ŽAMBERKU
Přítomni: o. Wiesław Kalemba, T.
Ježdík, M. Faltus, J. Kladivo, P. Holubář,
O. Jäger, D. Klíž, A. Dostálková, P.
Brůna, M. Jägerová
Omluveni: V. Matyáš
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Modlitba a přivítání zahájily první jednání PR s novým duchovním správcem o.
Wiesłavem Kalembou, nazvané „ovocné setkání“. Bylo pro nás připraveno množství
vitaminových bomb.
O. Wiesław nás ujistil, že se bude pokračovat ve všech započatých a plánovaných
opravách kostelů v naší farnosti. Prioritou v Žamberku zůstává oprava střechy kostela, po
hudebním festivalu Harriet Parish se bude restaurovat druhá stěna v presbytáři v kostele
sv. Václava, nátěr omítky kaple Panny Marie Bolestné. V nejbližší době je třeba
vymalovat prostory fary a provést úklid zahrady a vyklizení altánu.
Slatina nad Zdobnicí - Nátěr střechy kostela.
Líšnice - Schody před vstupem do kostela.
Písečná - Omítka kostela.
O. Wiesław připravil nové webové stránky farnosti, dosud nejsou spuštěné. Letos
proběhnou volby do Pastorační rady farnosti, setkání volební komise ve složení o.
Wiesłav, T. Ježdík, M. Faltus a M. Jägerová se uskuteční 12. 9. na faře.
Od 1.9. 2017 se mění časy nedělních bohoslužeb, ranní mše sv. v okolních farnostech
od 8.00 hod., v Žamberku od 9.30 hod. a v Písečné od 11.00 hod.
Poutní mše sv. v kapli sv. Rozálie bude 09.09. v 16.30 hod.
Posvícení - Písečná a Kameničná
01.10.
Helvíkovice
08.10.
Slatina n. Zd.
21.10.
Žamberk a Líšnice
22.10.
Od října bude pravidelný Výstav Nejsvětější Svátosti vždy v pátek od 15.00 hod. do
večerní mše sv. Kostel bude otevřený, v té době bude k dispozici o. Wiesław ve
zpovědnici. V případě, že v čase jeho odjezdu na mši sv. do Písečné nebude nikdo z
farníků přítomen, zavře se mříž kostela.
Pastorace – výuka náboženství dětí bude ještě letos probíhat na faře, do budoucna se
plánuje přenést výuku do školy. Podle počtu přihlášených dětí bude rozdělena do skupin,
vyučující Broňa Halbrštátová, Jitka Moskvová a Marie Souradová. Tyto vyučující budou
děti připravovat i na nedělní liturgii a budou pro ně připravovat i jiné činnosti, výlety, sbor
dětí atd.
Mládež bude vyučovat o. Wiesław, setkávání bude probíhat vzhledem k možnému
návratu ze studií v pátek večer.
Počítá se s pastorací dospělých - 1x za měsíc v sobotu přednáška hosta např. z teolog.
fakulty; 1x za měsíc Písmo po dohodě třeba některý jiný den
30. 9. na svátek sv. Jeronýma v sobotu večer bude modlitební setkání Lectio divina –
čtení Písma, meditace, kontemplace.
Návrh úklidových skupin, aby se uklízelo jen 1x za měsíc, se jeví jako nedostatečný a
apeluje se na ponechání alespoň současného stavu, tj. 1x za 3 neděle, pokud není možné
uklízet častěji.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Opakovaně diskutováno, aby se věřící zapojili do chrámového sboru, který potřebuje
doplnit hlasy. Není žádná podmínka, jen chuť zpívat a zapojit se tak do slavnostní liturgie.
Úvaha, zda jsou možnosti založit rytmickou skupinu pro doprovod mše sv.
V souvislosti s restaurováním druhé stěny presbytáře domluvit doplnění chybějícího
textu na stěně s erby.
V čase dušiček budou modlitby za všechny zemřelé na hřbitově zároveň se svěcením
hřbitova a čtením jednotlivých jmen, které poskytnou věřící, při každé mši sv.
Na hlavní oltář v kostele sv. Václava se vrátí svícny. Při rorátech bude svítit
„Rorátka“.
Vzhledem k blížící se slavnosti sv. Václava a tím i setkání o farním dnu, uskuteční se
v sobotu 16. 9. od 8.00 hod. brigáda na faře a zahradě. Oběd i občerstvení zajištěno!
Farní den o slavnosti sv. Václava 28. 9. po mši sv., společný oběd, hudba, posezení,
občerstvení, prosíme ochotné ruce o přípravu nějakého pečiva a jiných laskomin. Pro děti
je pozván známý oslík Kleofáš. Od 17 hod. neformální setkání farnosti při opékačce,
hudební nástroje s sebou. Postavení stanu a stolů domluveno.
V pátek 1. 9. na farní zahradě ve Slatině n. Zd. a v neděli 3.9. v Písečné budou rovněž
opékačky a setkání farníků.
O. Wiesław zdůraznil skutečnost, že prostory fary i farní zahrady jsou majetkem
farnosti, nikoliv kněze. Budou moci býti využívány i k soukromým akcím, a proto je
nutné tyto prostory společnými silami udržovat v pořádku. Na farní zahradě se plánuje
vybudovat zázemí i pro děti.
Je třeba zakoupit tiskárnu na faru.
Ve Zpravodaji se budou zveřejňovat jména těch, kdo přijali křest, před svatbami
budou ohlášky, ve Zpravodaji uveřejněny pouze se schválením manželů.
Mgr. Wiesław Kalemba
Marie Jägerová
předseda pastorační rady
sekretářka pastorační rady

VÝTAH ZAJÍMAVOSTÍ I AKCÍ Z FARNÍ KRONIKY– PODZIM 2017
Poutní mše svaté začaly ve hřbitovní kapli sv. Vojtěcha,
dále v kapličce Krista Dobrého Pastýře v Liticích n. Orl., v
Kameničné, Helvíkovicích, dále v kapli Ecce Homo Pod
Suticí, u sv. Anny ve Slatině i v Žamberku, v Líšnici, Slatině
n. Zdob., v zámecké kapli, v Písečné a v kapli sv.
Bartoloměje na Žampachu.
Setkání pastorační rady v pátek 12. května, kde byli
členové pastorační rady seznámeni s přeložením P. Oldřicha
po sedmnácti letech do farnosti Havlíčkův Brod.
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Úprava presbytáře – zkrácena dřevěná podlaha po původní betonový schod. Také
pořízeny nové závěsy v liturgických barvách a nové čalounění na stoličky a sedes.
V pondělí 22. května při mši sv. byla poprvé rozsvícena světla pod jednotlivými
obrazy zastavení křížové cesty.
V neděli 4. června na slavnost Seslání Ducha Svatého se konalo v kostele 1. sv.
přijímání sedmi dětí: Vojtěch Moskva, Petr Pražák, Matouš Schreiber, Adam Netušil,
Marie Kopecká, Jana Chromková a Veronika Pražáková.
V pátek 9. června odpoledne od 16 hod. v rámci Noci kostelů – odpoledne pro děti u
kaple na Rozálce – malování chobotniček, házení míčků do papírové krabice, motání
provázku s lahví, chytání rybiček, skládání dvou puzzle a hlavní – jízda na oslu
Kleofášovi. Také možnost prohlídky interiéru kaple sv. Rozálie. Vše bylo pěkně
připraveno, počasí nádherné, teplo, jen dětí s rodiči přišlo velice málo, konal se JamRock!
Další program Noci kostelů pokračoval u kostela sv. Václava – hasičská pěna pro
děti, výstup ke zvonům a trubači na věži, též byla otevřena kaple u kostela k prohlédnutí a
hudební produkce v zámecké kapli. Vše zakončoval koncert VIOLY v kostele.
V neděli 25. června po mši sv., při které zpíval chrámový sbor, bylo oficiální
rozloučení s P. Oldřichem a předání dárků a kytice.
Koncem června se objevilo v kostele na levé straně presbytáře opět lešení o šesti
patrech, bude pokračovat restaurování presbytáře. Nad vchodem do oratoře je zhotoveno
třetí vitrážové okno.
V sobotu 1. července v zámecké kapli sloužil mši sv. nový správce farnosti – P.
Wiesław Kalemba.
V sobotu 15.července odjížděly děti na farní tábor do Bartošovic na faru, z kterého se
po týdnu vrátily v pořádku zpět. Dík patří všem vedoucím tohoto tábora, a také těm, kteří
je provázeli svými modlitbami.
V úterý 15. srpna začalo 6. Celostátní setkání mládeže v Olomouci, kterého se z naší
farnosti zúčastnili Kuba Kladivo a Jirka Král.
V pátek 18. srpna bylo dokončeno restaurování levé části presbytáře a sundáno lešení.
Již druhý ročník Benefičního festivalu Harriet Parish zahájil v neděli 20. srpna
koncert „Si Suonan le Trombe!“ v 19 hod. v kostele sv. Václava. Festival ukončil koncert
Stabat Mater Antonína Dvořáka v podání Filharmonie Hradec Králové v neděli 3. září.
V pátek 25. srpna se na faře konalo setkání členů pastorační rady.
Z dalších akcí a zajímavostí : v Brně Katolická charismatická konference /5.-9.7./,
Orlická brána u kaple na Rozálce /14.-15.7./, Akademické týdny na chatě Horalka ve
Sněžném /29.7.-6.8./, ale třeba také „bourání“ komínu na bývalé mlékárně /5.7./
Marta Marešová

Farní zpravodaj - Žamberk

34

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Abakuk
Ararat
Alžběta
Azázel
Areopag
Abšalóm
Amen
Atény
Akán
Abram
Abnér

12. Áron

1 Moj 8,4
Luk 1,5
3 Moj 16,8.10.26
Sk 17,22nn
2 Sam 13,1nn
Sk 17,23
Joz 7,1nn
1 Moj 17,5
1 Sam 14,50; 1 Sam 26,5
2 Moj 4,14

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 prosinci 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: P. Wiesław Kalemba, Ondřej Jäger,
Iva Kočová, Marie Souradová, Lukáš Sourada. Zpravodaj byl vydán díky dobrovolným
příspěvkům aktivních farníků. Svoje připomínky a příspěvky můžete zasílat na email:
zpravodaj@farnostzamberk.cz; www.farnostzamberk.cz. Redakční rada si vyhrazuje
právo příspěvky upravovat či krátit.
Fotogalerie: http://farnostzamberk.rajce.idnes.cz/
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