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Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk

Milí farníci, začínáme znovu po roce prožívat Svatý týden. Jedná se o nejposvátnější
dobu křesťanského roku. Budeme naslouchat textům posvátné liturgie, které už většinou
známe nazpaměť. Nesmíme se nikdy zachovat jako děti ve škole, které říkají: „Mě už to
nebaví, já už to znám, máme Pána Ježíše přečteného.“
Pokaždé když slyšíme slovo Boží, musí pro nás být vždy
nové. Každé slovo Boží je pokrmem naší duše. O chlebu
také neříkáme, že už ho „známe, ale denně jíme, abychom
nezemřeli.“
S takovou úctou a pozorností naslouchejme slovům
posvátné liturgie, slovu Božímu.
Všichni procházíme životem podobnými cestami jako Pán
Ježíš. Jsou to cesty ke slávě i k utrpení, cesty lidské přízně i
odporu, cesty radostného života i bolestné smrti. A každého
doprovází příslušný průvod: věrných i nepřejících. A přece
se každý člověk od druhých lidí liší. Podle toho, zda přijímá
Boží vůli, zda jde odevzdaně a pokojně, nebo nesouhlasí vůbec s ničím.
Jsou lidé, kteří by chtěli prožít co nejvíce radosti a žádnou bolest. Chtějí být vždy co
nejblíže slávy a co nejdál ponížení. Jejich pýcha a ješitnost to ponižující nesnese. My však
máme Krista následovat a jít jeho cestou. Naslouchejme, jak on se dokázal ponížit a
ztotožnit s vůlí nebeského Otce, jak se dokázal obětovat z velké lásky za všechny.
Dokážeme to i my?
P. Wiesław Kalemba
MILÍ FARNÍCI, BRATŘI A SESTRY V KRISTU!
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Já i moje dcera Ludmila Šlesingrová řešíme
závažné životní změny, které nám už nedovolují další organizování Tříkrálové sbírky
(TS) u nás v Žamberku. Já už na to nestačím zdravotně a dcera Lidka čeká v červnu
miminko a brzy se ze Žamberka odstěhuje.
Byl by tedy někdo z Vás ochotný vzít si TS na starost? Výtěžek TS umožňuje činnost
Charity v našem regionu. Já konkrétně jsem využívala jejich služeb v době, kdy jsem
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měla v péči maminku a díky Charitě jsme o ni mohli pečovat doma. I dnes znám stejné
případy a Vy jistě také. Proto velice prosím, aby se přihlásil někdo ochotný, komu
budeme moci předat štafetu organizování TS, aby v našem městě mohla probíhat i nadále,
tak jak jsme se o to snažili my. Nabízím dle svých možností určitou pomoc, rady a
zkušenosti.
Kéž Bůh žehná naší snaze o konkrétní pomoc potřebným – je to projev naší víry, ke
které nás Bůh vyzývá. Ze srdce přeji a vyprošuji Boží požehnání a děkuji.
Zdislava Králová, asistentka TS v Žamberku
V KNAPOVCI OSLAVÍME KVĚTNOU NEDĚLI FOLKOVÝM KONCERTEM
Na Květnou neděli 25. března 2018 zveme do Knapovce na koncert folkové skupiny
KAPKY z Červené Vody.
V 15 hodin bude v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá a po ní od 16 hodin následuje
koncert skupiny Kapky (www.kapky.com). Kapky patří k nejzajímavějším současným
formacím českého mainstreamového folku. Hrají melodický folk s lehce duchovními texty
v obsazení kytara Davida Švestky, kontrabas jeho bratra Pavla, klávesy Hanky Švestkové
a perkuse Kláry Macháčkové. Mají na svém kontě vydaná alba Kořeny (2005), Tóny
v kapkách (2009) a Mohyly (2015).
Po koncertu zveme všechny domácí a návštěvníky na velikonoční jidáše a občerstvení
před kostelem. Za příznivého počasí budou u kostela rozmístěny lavičky a roztopena
venkovní kamna. Akce je součástí projektu Knapovecký rok podpořeného městem Ústí
nad Orlicí.
Jana Staňková a P.Vladislav Brokeš
ALFRÉDKA ANEB 4 DNY SNÍH, SNÍH, SNÍH A SNÍH
Prolog
Leden – Wieszek a Roman domlouvají chalupu o jarních prázdninách někde
v Krkonoších.
Konec ledna – Ten obrázek zasněžených kopců z propozic vypadá na mobilu fakt
dobře, takže jdu do toho.
Přelom února a března – na informační schůzce Wieszek říká, že prý tam nebude
elektřina. No tak to si budu muset zajistit větší powerbanku☺.
Drama
Pondělí – scházíme se ráno na faře. Ještě že mi ty věci přivezli autem. Vyrážíme na
cestu přes Trutnov, kde nabíráme Tomáše. Jó, to je pohodička! Wieszek nakupuje
potraviny (kde jinde než v Lidlu☺) – má jich dost velkou krabici. Přijíždíme do
Harrachova. Trochu poprchává. Bereme si batohy. To je pohodička! Přidělují nám jídlo,
které máme vzít do batohu – tak něco beru. Vyrážíme na cestu – jdeme po obchvatu. To je
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pohoda! Odbočujeme z obchvatu. Ten sníh pod nohama, to je paráda, jen by mohlo přestat
pršet. Chlapi nám přebalují batohy – holt nikdo učený z nebe nespadl. Ten zimní
zasněžený les – to je pohodička! Wieszek zná zkratku – za chvíli budeme na chatě☺– to
je pohoda! O pět minut později – trochu se to začíná bořit, vytahujeme sněžnice (ne
všichni je mají ). O čtvrt hodiny později – přebalujeme batohy – potravin mám zbytečně
moc a chlapi si jen tak vykračují. O hodinu a 1000 metrů dále – nechápu, proč ty boty
zůstaly ¾ m pod sněhem, vždyť je nosím jako obvykle. O půl hodiny a 450 metrů dále –
už mě to soustavné vytahování noh zpod sněhu vážně přestává bavit. O půl hodiny a 400
metrů dále – já to balím, už nikam nejdu. Udělejte mi fotku, aby měli rodiče vzpomínku.
O 20 minut a 200 metrů dále – hele, tady jel nějaký skútr. Zrychluji (mravenci by proti
mně neměli nejmenší šanci). O pět minut později – hurááááááááá!!!!! Tady je chata.
Wieszek našel klíče, takže se už po osmi minutách dobýváme dovnitř. První dojem – tady
neprší☺. Druhý dojem – Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzima. Už je skoro tma. Sháníme
dřevo a zatápíme. O čtvrt hodiny později – pořád zima. O půl hodiny později – všichni
v suchém, gulášovka … To je pohodička ☺!!!

…
Úterý – …
Středa – …
Čtvrtek – …
Pátek – …
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Epilog
Pátek 18:30 – vystupujeme v Žamberku u kostela. Přijíždějí pro mě rodiče. Vezou mě
domů. Jdu se osprchovat a pak lehnout. Vstávám v sobotu někdy okolo poledne. To je
pohoda! No – pěkná akce. Příště jdu do toho zas. Ale myslím, že Wieszkovy zkratky už
asi vynechám ☺☺☺.
Kdo chce vědět, co se dělo mimo popsané okamžiky, tak se ptejte:
Účastníci ze Žamberecka: Agáta M., Eliška S., Honza J., Jirka S., Kryštof K.

ZAJÍMAVÉ KNIHY
Chtěla bych se s Vámi podělit o tři tipy na zajímavé
knihy, které stojí za to si přečíst. Jednu jsem našla pod
vánočním stromečkem a další dvě se mi dostaly do ruky tak,
že mi je nabídla kamarádka a současně ředitelka městské
knihovny v Žamberku.
KAM SE ZTRATIL BŮH. Štefan Hrib (moderátor diskusního pořadu televize Noe - Pod
lampou) se ptá tří pozoruhodných kněží a sám o ní říká: Tyto rozhovory jsou těmi
nejhlubšími, které jsem v posledních letech zažil. Marek Orko Vácha, Karel Satoria a
Tomáš Halík ve mně ještě dlouho doznívali a všichni tři s něčím jemně pohnuli. Ale
pozor, nejde o intelektuálskou knihu. Tři kněží v ní neodhalují své pevné názory, ale naši
křehkou realitu. Proto mi nasvítili Boha trošku jinak, než jak je to běžné v kostelích nebo
sekulárních arénách. Je to jiný Bůh a jiný svět, než jsme zvyklí. Je v něm více naděje a je
krásnější.
BISKUP NA SNOWBOARDU. Redaktor a moderátor Martin Veselovský, oceněný Cenou
Ferdinanda Peroutky, se ptá Tomáše Holuba, v současné době plzeňského biskupa . O
jejich neformálním rozhovoru Martin Veselovský říká: ,,Už z podstaty svého povolání
musím být zvědavý člověk. A na Tomáše Holuba jsem byl zvědavý vlastně celých zhruba
patnáct let, během nichž se vídáme. Já ve stabilní roli ptajícího se novináře, on v
neuvěřitelně se proměňujících pozicích od hlavního kaplana české armády, přes
Generálního sekretáře České biskupské konference až po plzeňského biskupa. Od chlapa,
který dokázal obstát jako kněz mezi vojáky na balkánských misích, přes náhle tvrdého a
nekompromisního vyjednavače o návratu církevního majetku, až po biskupa, který žije v
extrémně zajímavé éře papeže Františka. V této knize máme oba příležitost vystoupit z
daných škatulek. Konfrontovat se i na jiné než čistě tematické úrovni aktuální
publicistiky. Mluvit o zkušenostech a pocitech bez nutnosti směřování k tomu nejlepšímu
titulku. Jsem zvědavý, jak se nám to povede.“
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PRŮVODCE SMRTELNÍKA. Smrt je prý dnes v české společnosti tabu. To je ale
přinejmenším nepřesné. Tabu se týká něčeho zakázaného, nepřípustného, my se však ke
smrti vztahujeme jinak. Vytěsňujeme ji ze svého vědomí, vyloučili jsme ji z hovorů,
vyhostili ze života. Podle autora Ondřeje Nezbedy náš vztah ke smrti vystihují spíš výrazy
jako bezradnost, strach a pasivita. Možná překvapivě pozitivně laděný Průvodce
smrtelníka nemá bořit tabu, nýbrž podat pomocnou ruku. Autor odpovídá na základní
otázky spjaté s péčí o umírající a nevyléčitelně nemocné: jak zajistit domácí péči o
nemocného, jak funguje domácí hospic, jak lze léčit bolest, co je třeba zajistit během
umírání a bezprostředně poté, ale také například jak hovořit s umírajícím o jeho přáních.
Věnuje se citlivým tématům, jako jsou umírání dětí nebo eutanazie. Vedle praktických rad
kniha přináší řadu osobních příběhů a rozhovorů s odborníky.
Ondřej Nezbeda je původní profesí učitel, známý je ale především jako novinář píšící
pro Respekt. Po mnoha letech práce pro tento renomovaný týdeník však prožil syndrom
vyhoření, a proto zvolil radikální profesní změnu. Využil programu Rok jinak, do něhož
se mohou hlásit lidé z byznysu nebo státní sféry, kteří chtějí dát své kariéře nový směr a
propojit své dosavadní zkušenosti a know-how s neziskovými projekty, a rok pracoval
v domácím hospicu Cesta domů, pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich
přirozeném prostředí.
A jaké zajímavé knihy se dostaly do ruky Vám? Podělte se o ně s námi.
Iva Kočová
POSTŘEHY Z VIKARIÁTNÍCH SETKÁNÍ PRO MLADÉ
Na začátku prosince jsem se vypravil na
vánoční vikariátko do Horního Jelení. Mši svatou
vedl Jenda Barborka, výpomocný kněz na
DCŽM Vesmír. Po mši následovala zábavná hra,
kterou jsme se zahřály, než jsme došli z kostela
na faru, po modlitbě a společné večeři jsme
vyslechli katechezi, kterou měl připravenou
Jenda Barborka, vyprávěl i své vlastní svědectví
o tom, jak se dostal ke kněžství. Poté nám
předvedl ukázku z tréninku breakdance, kterému se věnoval na střední škole, když měl
chvilku volného času, a šlo mu to velice dobře. Na konec byla společná modlitbu v tichu.
Na vikariátka pardubické farnosti jezdím s kamarádem Matoušem, který je z Luže, a tam
taková setkání nemají. Pardubáci nás vždycky dobře přijmou, můžeme tu přespat a máme
zde už spostu kamarádů.
V sobotu 10. 2. jsem se vydal na vikariátní setkání Black and white do Pardubic
k Salesiánům. Začínalo se už ve čtyři odpoledne, nejdříve jsme hráli hry, tančili a
Farní zpravodaj - Žamberk
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soutěžili. Potom následovala přestávka na občerstvení, připraveny byly různé palačinky,
chleby s pomazánkou a výborné buchty. Po občerstvení se i nadále tančilo, hudbu pouštěl
diskžokej, který byl suprový. Na závěr byla tichá adorace, při které se tiše zpívalo.
Atmosféra setkání byla výborná a já jsem moc rád, že se takové akce konají a že na ně
mohu jezdit. Pojeďte příště se mnou!
Jakub Kladivo

MODLITBY MATEK
Jsem maminka malého Vojtíka a od doby co se narodil
navštěvuji zde v Žamberku modlitby matek. Scházíme se
jednou za čtrnáct dní až jednou za měsíc vždy u jedné z nás
doma a střídáme se. Každá vždy nachystá nějaké
občerstvení pro maminky i pro děti, děti si pohrají i s jinými
hračkami, než mají doma, a je to vždy moc fajn. Někde se
maminky schází na modlitby bez dětí, ale my to máme i s
dětmi. Přijde mi to dobré, protože děti se poznají mezi
sebou a my maminky se spolu pomodlíme a také probereme některá společná témata
týkající se našich ratolestí a společně se podělíme o radosti i starosti. Modlitba je sice
mnohdy přerušována, protože děti nám chtějí něco říci, potřebují nakrmit nebo přebalit,
ale i přesto si myslím, že s dětmi je to lepší a má to své kouzlo. Modlitby matek probíhají
i v jiných městech v naší republice a pro tyto modlitby je určená speciální brožurka s
modlitbami. Nejdřív se modlíme jednotlivé modlitby, mezitím čteme z písma svatého a
někdy si i zazpíváme. Na konci se pak každá maminka modlí sama. Odevzdává Pánu
Ježíši své děti, manžela, rodiče, prarodiče, sourozence, kmotřence nebo i své známé, kteří
potřebují modlitbu. Nyní se scházíme v plném počtu čtyř, ale někdy jsme třeba jen dvě. A
proto bych chtěla tímto pozvat mezi nás i další maminky, které by se s námi chtěly na
modlitbách
scházet.
Kontaktovat
mě
můžete
na
e-mailové
adrese
marketa.markova27@gmail.com nebo na tel. čísle 775 270 491.
Markéta Marková
MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA NEDÁVNOU CESTOU DO INDIE
Ve druhé polovině listopadu roku 2017 se vypravili zástupci hradecké diecézní
Charity do Indie. Hlavním cílem této cesty bylo setkání s místními partnery a
koordinátory projektu Adopce na dálku®. Čeští návštěvníci potkali během necelých dvou
týdnů několik tisíc indických školáků a desítky absolventů zmíněného projektu.
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Děti v jednom z dvaceti vzdělávacích center v Bangalore

Mladá učitelka Gayatri je absolventkou projektu Adopce na dálku®

Po přistání v Bangalore, hlavním městě indického státu Karnátaka, se české
výpravy ujali spolupracovníci místního arcibiskupa Bernarda Morase. Část dne byla
věnována návštěvám dvou vybraných vzdělávacích center pro chudé děti, jejichž provoz
je financován z Tříkrálové sbírky. Děti si připravily taneční a hudební vystoupení.
Dlouholetý prezident Diecézní charity Hradec Králové Josef Suchár jim poděkoval a
povzbudil je k dalšímu studiu. Děti do těchto center docházejí každý den kromě neděle.
Lektoři jim bezplatně pomáhají s domácími úkoly. Občas jsou na programu i hry
zaměřené na rozvoj spolupráce. První den v Indii byl završen nástupem do nočního vlaku
směřujícího na sever do města Belgaum. Obě města jsou od sebe vzdálena 600 km a vlak
tuto vzdálenost urazí přibližně za 11 hodin.
S diecézí Belgaum hradecká Charita spolupracuje již od roku 2000. Prvním bodem
programu byla návštěva základní školy, která se nachází nedaleko místního biskupství.
České hosty zde slavnostně přivítala skupina indických skautek v modrých stejnokrojích.
Po obědě následovala prohlídka dvou venkovských škol, do nichž chodí děti prostých
rolníků. Některé z nich jsou zapojeny do programu Adopce na dálku®. K žákům
podporovaným na dálku dříve patřila také mladá žena Gayatri, která nyní pracuje jako
učitelka v jedné z navštívených škol.
Další den patřil setkání s dětmi ubytovanými v blízkosti internátní školy Divine
Mercy ve čtvrti Manchhe přímo ve městě Belgaum. Samotná škola a dívčí internát byly
postaveny díky finanční podpoře hradecké diecézní Charity, která se podílela také na
vybavení internátu pro chlapce. Většinu dětí z obou internátů na dálku podporují čeští
nebo slovenští dárci. Večer si tyto děti připravily pro návštěvu ze vzdálené středoevropské
země kulturní program, který měl takřka profesionální úroveň. Na vystoupení dětí
navázalo setkání s univerzitními studenty a s úspěšnými absolventy projektu Adopce na
dálku®. Z dříve podporovaných dětí se díky dosaženému vzdělání stali strojní inženýři,
učitelky či účetní.
Hezká vystoupení si připravili také žáci dalších venkovských škol, které
spolupracovníci hradecké Charity jeli pozdravit během třetího dne v diecézi Belgaum.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Děti jedné z nich se na oplátku dočkaly originálních tanečních kreací v podání odvážné
české tanečnice. Před jednou ze škol mohl každý z českých hostů zasadit kokosovou
palmu.
Vystoupení dětí z internátní školy mělo takřka profesionální úroveň

Kostel sv. Josefa v Mansapuru vysvěcený hradeckým biskupem Janem Vokálem

Následující den zpestřila prohlídka skalních chrámů z 6. a 7. století. Poté pokračoval
nabitý program cestou do Karadi, jednoho z nejodlehlejších míst v celé diecézi. Zde by
měla zanedlouho vyrůst nová škola. Bude také potřeba pořídit školní autobusy pro děti ze
vzdálenějších vesnic, které musí každý den chodit do školy několik kilometrů pěšky. V
období dešťů, kdy jsou cesty rozbahněné, se tyto děti jinak než školním autobusem do
školy nedostanou.
Významnou část předposledního dne v diecézi Belgaum vyplnila cesta do vesnice
Mansapur. V té stojí několikapatrová škola, jejíž výstavba byla zčásti hrazena z
Tříkrálové sbírky. Opodál se vyjímá kostel sv. Josefa, o jehož vybudování se zasadil
Mons. Josef Suchár. Kostel vysvětil v roce 2012 hradecký biskup Mons. Jan Vokál.
Odpoledne si na jednání s českými partnery vyhradil čas biskup Peter Machado. Během
schůzky zdůraznil, že jeho prioritou je nyní podpora odlehlé venkovské oblasti Karadi.
Z Belgaum se zástupci hradecké Charity přesunuli do malého indického státu Goa.
Teploměr ukazoval hodně přes 30 °C, velice vhod tedy přišlo osvěžení v Arabském moři.
Následoval vnitrostátní let zpět do Bangalore. Cesta z letiště vedla nejprve do obce
vzdálené několik desítek minut jízdy od letiště. V této obci čekalo deset mladých mužů
bez vyučení, kteří získali zásluhou kvalifikačních kurzů financovaných z Tříkrálové
sbírky řidičské oprávnění. Všichni stručně popsali, jak jim zmíněný projekt pomohl.
Někteří se stali profesionálními řidiči, jiným kurz umožnil převážet do města na trh svoji
vlastní úrodu. Ve všech případech přispěla Tříkrálová sbírka ke zvýšení jejich životní
úrovně. Příští den ráno dorazila na arcibiskupství v Bangalore početná skupina odrostlých
absolventů projektu Adopce na dálku®. Jednalo se vesměs o univerzitní studenty, kteří
budou v nejbližší době hledat uplatnění na trhu práce. Všichni mluví výbornou
angličtinou. Jsou velmi vděční za finanční podporu, kterou dříve dostávali. Zároveň jsou
9
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odhodlaní sami pomáhat lidem v nouzi – například autistickým dětem nebo ženám, které
se staly obětí sexuálního násilí. Jedna budoucí bankovní úřednice se rozhodla, že sama
začne finančně podporovat nějaké chudé dítě. Současně s absolventy na arcibiskupství
zavítala také skupinka švadlen. Stejně jako řidičům z předchozího večera jim pomohla
Tříkrálová sbírka. Původně nevyučené ženy se přihlásily do kvalifikačního kurzu, kde se
naučily šít. Některé se poté nechaly zaměstnat jako švadleny, jiné zůstaly v domácnosti a
vylepšují rodinný příjem šitím na zakázku. Odpoledne proběhlo jednání s arcibiskupem
Morasem. Večer byl vyhrazen prohlídkám několika kostelů.
Nejodlehlejší oblast v diecézi Belgaum – za pár let tady bude stát nová škola

Některé se nechaly zaměstnat, jiné šijí doma na zakázku

Poslední listopadovou neděli zahájila slavnostní mše celebrovaná panem
arcibiskupem B. Morasem. Na mši navazovala předvánoční besídka, v jejímž průběhu pan
arcibiskup obdržel dort k 50. výročí svého kněžského svěcení. Přítomné děti zapojené do
projektu Adopce na dálku® po skončení oficiálního programu utvořily frontu na vánoční
dárky, které byly nakoupeny z příspěvků dárců. Jejich výběr zajišťují indičtí partneři, kteří
zohledňují skutečné potřeby dětí z nejchudších rodin. Letos každé dítě dostalo
moskytiéru.

Děti z nejchudších rodin každý rok dostávají praktické vánoční dárky

Jedním z důležitých přínosů celé cesty bylo setkání nového vedoucího projektu
Adopce na dálku® s indickými partnery. Přímá komunikace a posilování důvěry
prostřednictvím osobního jednání jsou nenahraditelné. Podmínky, v jakých žijí indické
Farní zpravodaj - Žamberk
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děti, lze jen stěží věrohodně zprostředkovat bez návštěv jejich škol a internátů. Kromě
toho se pracovníkům hradecké diecézní Charity podařilo shromáždit příběhy úspěšných
absolventů projektu, které ukazují, že dlouholetá podpora dárců má smysl a že již nese své
plody. Tyto příběhy a také příběhy konkrétních řidičů a švadlen, kterým pomohla
Tříkrálová sbírka, budou postupně zveřejňovány na webu adopce.hk.caritas.cz.
Vojtěch Homolka, vedoucí projektu Adopce na dálku
NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Americký milionář na smrtelné posteli si nechá
zavolat faráře a ptá se ho: „Otče, když vám odkážu milion
dolarů, myslíte si, že moje duše bude spasena?“
„To nevím, ale zkusit to můžeme.“
Na návsi potká farář Aničku: „Tak co, Aničko, jak se
máš?“ „Ale jde to, velebný pane.“ „Manžela už máš, že?
Však jsem vás oddával.“ „Ano, mám.“ „A co děti, máte?“
„No, to je to, co nás trochu trápí, pane faráři. Nějak nám
to nejde.“ „Netrap se, Aničko. Zítra jedu do Vatikánu, tak tam zapálím za vás svíčku a
pomodlím se za vás.“
Po několika letech se znovu setkají na návsi, kolem Aničky houf dětí. „Koukám, Aničko,
že vám Pán Bůh požehnal. A kolikpak že tý drobotiny máte?“ „Celkem deset, velebný
pane. Dvoje trojčátka, jedny dvojčátka a pak ještě dvě.“ „A kdepak máš manžela?“ „Ten
jel do Vatikánu sfouknout tu zatracenou svíčku!“
Policejní hlídka kontroluje řidiče a zastaví faráře. Ten nadýchá dvě promile, ale hájí
se: „To není možné. Já jsem opravdu pil jenom vodu. Tady ji mám, podívejte se.“ Zvedne
ze sedadla láhev, v ní víno. Nato obrátí zraky k nebesům: „Pane Bože, už zase?“ Otočí se
k policajtovi a omluvně prohlásí: „Tohle mi dělá pořád.“
Jeden muž se při zpovědi zeptal faráře, co má dělat, když v kostele něco vzal a teď
toho lituje. Kněz mu odpověděl, že rozhřešení dostane až potom, až to, co si v kostele
vzal, vrátí, a svého činu bude upřímně litovat. Nato „hříšník“ povídá, že si před lety v
kostele vzal manželku, teď toho upřímně lituje, jen neví, kam ji má vrátit, aby mu bylo
odpuštěno.
Z internetu čerpal Lukáš Sourada
KŘÍŽOVKA PRO NÁROČNÉ
Novodobé pořekadlo: Neodkládej … tajenka.
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Vodorovné legendy
A EVROPSKÝ STÁT, OBJEDNANÝ POTLESK, VÝZBROJ
B GUSTO, ČESKÝ ASTRONAUT (VLADIMÍR), ŽENSKÉ JMÉNO (16.3.)
C TAJENKA 1.DÍL
D ŘADA KRASOVÝCH DOLIN, ZPĚVOHRY, JEDNA (POČÍTÁNÍ PŘI POCHODU),
UMÍNĚNÝ ZÁPOR
E MUŽSKÉ JMÉNO (4.11.), ZKR. ZÁKLADNÍCH PROSTŘEDKŮ, ŠÁLENÍ, ZÁKLADNÍ
ČÍSLOVKA, ZKR.PRO MILION PASCALŮ
F CITOSLOVCE ZVUKU TRUBKY, DĚTSKÝ POZDRAV, KRKY, ANGL.ANO, PRIMITIVNÍ
PLAVIDLO
G BOXERSKÝ ÚDER, TAJENKA 2.DÍL
H KONZERVOVATI KOUŘEM, UCHAZEČI, MIMOTO; NAVÍC
I ANGL.ČISTÝ, ZNAČKA, SÍDLO ŘECKÝCH HLAVNÍCH BOHŮ
Svislé legendy
1 LEDOVÁ MRAŽENÁ POCHOUTKA, VZDOR
2 SEVEROMORAVSKÉ MĚSTO, DVOUKOLOVÝ VOZÍK
3 EARUGO, ASIJSKÁ ZEMĚ
4 ŘADOVÁ ČÍSLOVKA, PŮVAB
5 MODELÁŘSKÁ HMOTA, HRDINA ORIENTÁLNÍCH POHÁDEK
6 SPZ OSTRAVY, HROMADNÝ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDEK
7 KUS LEDU, INICIÁLY PICASSA, POKOLENÍ
8 RYCHLE, ZAVAŘENINA S KUSY OVOCE
9 BŮŽEK V PODOBĚ DÍTĚTE, VÍNO SICILSKÉ, NORMALIZAČNÍ OZNAČENÍ BRAZÍLIE
10 ŽVÁSTY, OPAK LESKU, UKAZOVACÍ ZÁJMENO
11 SOUZVUKY TÓNŮ, AFRICKÝ VELETOK
12 PŮDA, KLEKÁNÍ, AKCE NÁRODNÍ OBRODY
Farní zpravodaj - Žamberk
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13 HALENKA, BICEPS
14 ZPŮSOB, STÁLE
15 TAMTEN, PŘEDLOŽKA, ZN.THULIA
16 ŽERTY / NÁŘ./, PLOŠNÉ MÍRY, PRIMÁT

Pomůcka: CLEAN, PB.

Pavel Holubář
BIBLE PODLE ABECEDY
V tomto biblickém testu budou správné odpovědi začínat písmenem C nebo Č.
1. Jméno jehličnatého stromu, který rostl na libanonských horách a jehož dřevo se
používalo při stavbě paláců.
2. Přímořské město, kde měl svoje sídlo Herodes.
3. Původní zaměstnání apoštola Matouše.
4. Zvláštní „zbraň“, kterou použil Samson k pobití nepřátel.
5. Co střežili andělé na východní straně do zahrady Eden.
6. Materiál používaný ke stavbě bábelské věže.
7. Co mají střežit pastýři ustanovení Duchem svatým?
8. Příjmení Simeona, který žil v Antiochii a patřil ke skupině
proroků a učitelů.
9. Hudební nástroj, kterým má být podle 150. žalmu oslavován
Bůh.
10. Za co považoval Pavel své povolání Ježíšem Kristem?
11. Co v Babyloně zavěšovali Izraelci na topoly?
12. Co měl velekněz při službě ve stánku na své hlavě?
Ondřej Jäger
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 9.3. 2018
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Bronislava
Halbrštátová, Marie Souradová, Ondřej Jäger,
Roman Moskva.
Omluveni: Tomáš Ježdík, Marek Faltus, Pavel
Brůna, Daniel Klíž, Václav Rendl
Otec Wiesław poděkoval za veškeré práce a pomoc v kostele i na faře.
Informace z diecéze
Nové sbírky v roce 2018: 15/4 na podporu migrantů, 30/9 na podporu domácí
hospicové péče.
25/5 Noc kostelů
2/6 Diecézní setkání ministrantů v Litomyšli
13
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V pondělí po slavnosti Seslání Ducha sv. - nově ustanovená závazná památka Panny
Matky Církve.
Chystá se nový liturgický překlad Bible.
Pastorační plán farnosti
Během postní doby budou pokračovat skrutinia (z lat.
scrutinium, »prohledávání«, »zkoumání«). Jde o etapy
zakončené modlitbami, kterými vrcholí příprava
dospělých na křest. Smyslem skrutinií je očišťovat mysl i
srdce katechumenů, posilovat proti pokušení, aby uzrál
jejich správný úmysl, aby niterněji lnuli ke Kristu a
rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha.
18/3 farní knihovna a farní kavárna, zároveň proběhne výstava Bible.
19/3 slavnost sv. Josefa, bude mše sv. od 18 hod.
25/3 Květná neděle, mše sv. budou jako obvykle v neděli
29/3 Zelený čtvrtek, mše sv. Slatina 17 hod, Žamberk 19 hod
30/3 Velký pátek, obřady Písečná 15 hod, Slatina 16:30 hod, Žamberk 18 hod,
venkovní křížová cesta v Žamberku od 19:30 hod
31/3 Bílá sobota, obřady velikonoční vigilie Slatina 18 hod, Žamberk 20:30 hod s
přijetím iniciačních svátostí
Na Velký pátek a Bílou sobotu bude možnost ztišení u hrobu v kapli P. Marie
Bolestné vždy pouze přes den od 7 hod do večerních obřadů.
Duben
1/4 Boží hod Velikonoční – mše sv. dle obvyklého rozpisu
2/4 pondělí velikonoční – mše sv. pouze v Žamberku v 8:30 hod
Po Velikonocích budou probíhat 1x za 14 dnů ministrantská setkání.
Po domluvě s rodiči budou také probíhat setkání dětí, které v červnu přijmou poprvé
Tělo Páně.
Termíny schůzek budou ještě oznámeny.
6/4 večer modliteb pro všechny
8/4 neděle Božího milosrdenství
22/4 zahájení grilovací sezóny na farní zahradě
Květen
Májové pobožnosti budou ve všední dny po mši svaté, v neděli od 17 hod.
1/5 mše sv. 9:30 Žamberk
8/5 farní pouť na Mariánskou Horu u Lanškrouna (cyklo nebo auty)
10/5 Nanebevstoupení Páně, začíná novéna k Duchu svatému
19/5 Lucinarium (vigilie seslání sv. Ducha), rytmická mše svatá
20/5 seslání sv. Ducha, odpoledne svatodušní vaječina v Líšnici
Farní zpravodaj - Žamberk
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26/5 poutní mše sv. v kapli nad Betlémem
27/5 slavnost Nejsvětější Trojice, poutní mše sv. v Kameničné
Červen
3/6 slavnost Těla a krve Páně, první svaté přijímání dětí navštěvujících hodiny
náboženství, Žamberk v 9:30 hod.
17/6 poutní mše sv. v Helvíkovicích
29/6 – 1/7 víkend pro děti, ukončení školního roku na faře ve Slatině
Červenec
5/7 farní pouť na Kunštátskou kapli u Pěticestí
14/7 poutní mše sv. v kapli Ecce Homo u soutoku Rokytenky s Orlicí
14/7 – 21/7 farní dětský tábor
28/7 poutní mše sv. v kapli sv. Anny – Žamberk 16:30, Slatina 18 hod
29/7 poutní mše sv. v Líšnici 8:00
Srpen
5/8 pouť ve Slatině 8 hod
18/8 poutní mše sv. v kapli Nanebevzetí Panny Marie na zámku v 16:30 hod
19/8 pouť v Písečné
26/8 pouť na Žampachu v 11 hod
Září
1/9 a 2/9 při všech bohoslužbách žehnání aktovek a školních předmětů
2/9 zahájení školního roku na faře ve Slatině
9/9 poutní mše sv. na Rozálce v 15 hod
15/9 poutní mše sv. v kapli P. Marie Bolestné v 16:30 hod
28/9 poutní mše sv. v Žamberku a farní den
29/9 pouť v kapli v Houkově v 16:30 hod
30/9 posvícení v Písečné v 11 hod, lectio divina v 18 hod na faře v Žamberku
Oznámení: Dosavadní kronikářka paní Marta Motlová se vzdává své funkce, ráda by
ze zdravotních důvodů předala starost o kroniku farnosti někomu jinému. Zájemci se
mohou hlásit u otce Wiesława.
Příští zasedání Pastorační rady farnosti se bude konat 25. května.
Předseda PRF
o. Wiesław Kalemba

Sekretářka PRF
Marie Souradová

ZE ŽIVOTA MISIJNÍHO KLUBKA VE SLATINĚ NAD ZDOBNICÍ
V posledním příspěvku do Farního zpravodaje jsem Vám slíbila, že
Vám napíši o Misijním jarmarku, který proběhl v adventní době v naší
15
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farnosti. Děti a maminky se na něj pilně připravovaly a výběr různých dárků za
dobrovolné dary byl velmi pestrý. Díky štědrosti dárců jsme mohli podpořit projekt
papežských misií na pomoc dětem v Keni. O celém jarmarku si můžete přečíst a
prohlédnout fotografie na webových stránkách Papežských misijních děl:
http://www.missio.cz/galerie/foto/adventni-misijni-jarmark-ve-slatine-nad-zdobnici/

Poděkování za Jeden dárek navíc, který pomůže 292 dětem, které mnohdy trpí
nedostatkem pitné vody a jídlem, je poděkováním pro všechny, kteří na tuto výzvu slyšeli
a dokázali myslet na ty nejchudší: http://www.missio.cz/projekty/podpora-z-cr/deti/jeden-darek-navic-pomuze292-detem/

Na svátek sv. Lucie se děti z Misijního klubka sešly na mši sv. s lampičkami na faře a
vytvořily radostnou atmosféru kolem oltáře. Nesly obětní dary, mezi kterými byly jejich
výrobky do jarmarků a připomněly si, že Kristus je Světlem pro všechny a ony mají jeho
světlo nést do celého světa. Domů si odnášely obrázek k vybarvení, který jim rozdal otec
Wiesław. Fotografie z této mše sv. si prohlédněte zde: http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychovadeti/co-delame-klubko/oslava-svatku-sv-lucie-s-misijnim-klubkem-ve-slatine-nad-zdobnici/

Konec kalendářního roku jsme prožili na setkání pro rodiče a děti na faře. Maminky
připravily občerstvení a děti měly za úkol "kulturní" program. Bylo nám pospolu dobře a
měli jsme radost, že přijeli i zástupci z Misijního klubka v Letohradě. Podívejte se, jak
setkání probíhalo: http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/setkani-misijniho-klubka-ve-slatine-nad-zdobnici-5/
Začátkem ledna se děti z klubka i
letos zapojily do Tříkrálové sbírky a v
několika skupinkách putovaly jako
koledníci Slatinou.
16. ledna jsme prožili odpoledne na
téma "Jak misionáři pomáhají". Znovu
jsme si povídali o tom, jaké má mít
vlastnosti správný misionář, jak je v jeho
životě důležitá modlitba a jak nejlépe
uvádět v život slova evangelia. Děti
pomáhají i vzdáleným kamarádům např. v
Africe či Asii a je pro ně velmi
povzbudivé vědět, že můžeme být touto
pomocí a modlitbou spojeni s dětmi z
PMDD na celém světě. Uváděli jsme si
příklady ze života chudých dětí v
misijních zemích a hledali na mapě
všechny země, kde Papežská misijní díla
pomáhají. V letošním roce míří tato
pomoc celkem do 13 zemí světa, kterými
jsou Keňa, Zambie, Uganda, Tanzanie,
Malawi, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí
Farní zpravodaj - Žamberk
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Lanka, Myanmar, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay. Děti přiřazovaly k jednotlivým
zemím srdíčka v misijních barvách s nápisem země a doprovodily svoji snahu společnou
modlitbou. A protože se děti rády zdobí, v každé zemi samozřejmě jinak, vyráběly si
tentokrát ozdobu na krk podle afrického vzoru. Opět nechyběly písničky i něco dobrého
na zub, za což maminkám, které na setkání přicházejí i s těmi nejmenšími, moc děkujeme!
Fotografie najdete zde: http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/setkani-misijniho-klubka-ve-slatine-nadzdobnici-na-tema-jak-misionari-pomahaji/

Lednová a únorová setkání jsme věnovali katechezím a také tvoření, např. se děti
učily zdobit svíčky voskovými pláty: http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/co-delameklubko/setkani-misijniho-klubka-ve-slatine-nad-zdobnici-se-zdobenim-svici-voskovymi-platy/
a
http://www.missio.cz/prodeti/misijni-vychova-deti/co-delame-klubko/ve-slatine-nad-zdobnici-zdobi-svicky-pro-chude-v-misiich/

O tom, že se děti z Papežského misijního díla dětí umí s ostatními dětmi a dospělými
dobře bavit, se mohli přesvědčit návštěvníci Misijního karnevalu v Letohradě na Orlici,
který jsme již pošesté pořádali s klubkem z Letohradu: http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivitypmd/misijni-karneval-2018-v-letohrade-orlici/

Od začátku postní doby plníme úkoly a výzvy z Postního misijního kalendáře a 24.
února jsme připravili křížovou cestu v kostele. Do té se zapojili s rodiči i ti nejmenší z
farnosti a s dětmi ze slatinského Misijního klubka i misionáři z klubka z Písečné. Při mši
svaté přinášely v košíku své dárky Ježíši, jakým byla např. pomoc rodičům, návštěva
nemocných, starost o sourozence a mnoho dalších. Připravily si také písničku, při které
ukazovaly, co všechno pro nás Pán Ježíš udělal a „pomohly“ s kázáním, ve kterém otec
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Wiesław mimo jiné zdůraznil, že máme změnit svůj pohled na druhého. Fotogalerie na:
http://www.missio.cz/galerie/foto/aktivity-pmd/krizova-cesta-s-misijnim-klubkem-ve-slatine-nad-zdobnici-2/

Papež František v Poselství k postní době upozorňuje na zamrzlé srdce a to, že lásku
ničí chamtivost po penězích, a jako lék nabízí modlitbu, půst a almužnu, která by se podle
něj měla stát skutečným životním stylem a vybízí, abychom neochabovali v misijním
nadšení.
„Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, aby se zbavilo všech
skrytých lží, kterými sami sebe klameme, a nalezlo útěchu v Bohu. On je náš Otec a chce,
abychom měli život.
Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra
nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně.“

Děkuji všem, kteří pomáhají skrze papežské misie potřebným, za všechny dary,
modlitby a oběti!
Rodičům děkuji za spolupráci a dětem za radost, se kterou do Misijního klubka
přicházejí!
Přeji Vám radostné a požehnané dny!
Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD
(www.missio.cz, https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila)
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VÝTAH AKCÍ – ZIMA 2018
V prosincovém Zpravodaji č. 4 jsem končila tím, že nám
začíná advent. No, advent je již daleko za námi, také vánoční čas
rychle uplynul a jsme již na konci postní doby.
V adventní době jsme se scházeli vždy ve čtvrtek v 6 hodin
ráno v kapli P. M. Bolestné na rorátech a poté pokračovali malou
snídaní na faře.
Každým rokem zavítá do zámecké kaple sv. Mikuláš s doprovodem. Také v sobotu
9. prosince se přítomné děti dočkaly, a že asi byly opravdu moc a moc hodné, nebylo ani
třeba přítomnosti čertů.
Ve čtvrtek 21. prosince se v kostele konal koncert dětského pěveckého sboru VIOLA.
V adventním čase měla své místo i duchovní obnova – zavítal mezi nás Mons. Josef
Suchár, v pátek 22. prosince po mši sv. a v sobotu 23. prosince od 10 hodin nás v
krátkých katechezích povzbudil k dobrému prožívání nejen už končící adventní doby, ale i
dalšího života. Farníci mohli využít také přítomnosti dalších tří kněží ke svátosti smíření,
následovala adorace a v 15 hodin Te Deum a poté ukončení adorace.
Slavná půlnoční mše sv. s průvodem po kostele k obětnímu stolu, kde byly
připraveny jesličky se senem pro jezulátko, zpěv na kůru – Hej, mistře, okuřování, krásná
homilie, slavnostně vyzdobený kostel, stromečky osvícené novými světélky. Jen to počasí
venku bylo spíše předjarní a beze sněhu.
Na svátek sv. Jana evangelisty proběhlo žehnání vína a po mši sv. na faře jeho
nezbytná degustace.
Svátek sv. Rodiny – po mši sv. žehnání nejen manželům, ale také jejich dětem i
dalším příbuzným.
A již začal další rok 2018 – novoroční mší sv., slavností Zjevení Páně – při níž se
žehnala voda, sůl a kadidlo.
Tříkrálová sbírka probíhala ve dnech 5. – 7. ledna a pro Charitu Ústí n. Orl. a
Rychnov n. Kn. se vybralo ze všech našich farností celkem 202 081,- Kč. Poděkování
patří všem malým koledníkům, jejich vedoucím, také všem štědrým dárcům i
organizátorům této sbírky.
Ke konci ledna odstranila stavební firma venkovní lešení, které bylo postaveno k
opravě střechy kostela sv. Václava nad presbytářem.
V neděli 11. února se při mši sv. konalo
slavnostní pomazání nemocných, tuto svátost přijala
téměř stovka farníků. (Hromadné pomazání
nemocných zde proběhlo naposledy v sobotu
5. dubna 2003 – P. Miloš Kolovratník )
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Každé druhé úterý v měsíci mohou děti prožít v kapli P. M. Bolestné „dětskou“ mši
sv. V úterý 13. února se na této mši sv. sešlo asi devět dětí se svými rodiči, setkání
pokračovalo na faře, kde bylo připraveno malé pohoštění (smažené koblihy). Došlo i na
hru na kytary a zpěv, všichni přítomní se zde cítili velice dobře.
Večer na popeleční středu byli přítomní označeni „popelcem“, kdo se nemohl
zúčastnit mše sv. ve středu, měl ještě příležitost přede mší sv. na 1. postní neděli. Křížové
cesty se konají v Písečné a v Žamberku vždy půl hodiny před páteční mší sv. Děti z
Misijního klubka ve Slatině n. Zdob. si připravily křížovou cestu v sobotu 24. února přede
mší sv.
V pátek 2. března po křížové cestě a po mši sv. začala postní duchovní obnova s
jáhnem Michalem Nesvadbou. Po krátkém zamyšlení „Jak dobře prožít postní dobu“ a
úvodu o smlouvách mezi Bohem a člověkem se pro velikou zimu v kostele pokračovalo
na faře, kde bylo podstatně tepleji a také horký čaj a různé dobroty k němu.
V sobotu v 10 hodin pokračovala v kostele katecheze na téma: Smlouvy – Bůh
uzavírá smlouvu s Noem, Abrahámem, Mojžíšem, Davidem a Jeremiášem ve Starém
zákoně. V Novém zákoně Ježíšova smlouva při poslední večeři.
Následoval výstav NSO a tichá adorace. Farníci mohli také využít přítomnosti dvou
kněží a přistoupit ke svátosti smíření.
V pátek 9. března na faře setkání členů pastorační rady farnosti.
Zapsala: Marta Marešová

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI KVÍZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cedr
Casarea
Celník
Čelist osla
Cestu ke stromu života
Cihly
Církev
Černý
Cimbál
Cíl životního snažení
Citery
Čelenku
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1 Král 6,18; 7,1-3
Sk 12,19; 18,22
Mat 10,3
Soud 15,15-17
1 Moj 3,24
1 Moj 11,3-4
Sk 20,28
Sk 13,1
Žalm 150,5
Fil 3,13-14
Žalm 137,2
3 Moj 8,9
20

POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2018
29. 3. 2018 Zelený čtvrtek:

17,00 hod.
19,00 hod.

Slatina n. Zdob.
Žamberk

30. 3. 2018 Velký pátek:

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

Písečná
Slatina n. Zdob.
Žamberk

31. 3. 2018 Bílá sobota:

18,00 hod.
20,30 hod.

Slatina n. Zdob.
Žamberk

1. 4. 2018

Boží hod velikonoční – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:
8,00 hod.
Líšnice
9,30 hod.
Žamberk
11,00 hod.
Písečná

2. 4. 2018

Pondělí velikonoční:

8,30 hod.

Žamberk

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 2018.
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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