
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 31.5. 2018

Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Bronislava Halbrštátová, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman 
Moskva, Tomáš Ježdík, Marek Faltus, Pavel Brůna, Václav Rendl
Omluveni: Daniel Klíž

Otec Wiesław poděkoval za veškeré práce a pomoc v kostele i na faře a požádal o zhodnocení 
proběhlého roku, ve kterém naši farnost vedl. Některé věci se podařily: probíhá pravidelné 
setkávání ministrantů, schází se mládež, funguje výuka náboženství. Některé pastorační aktivity se 
ještě nepodařilo rozeběhnout. Na faře chybí větší prostory pro setkávání. Proběhla diskuze 
o možnostech, jak tento problém vyřešit. 
Také se musí najít osoby, které budou zodpovědné za určitý druh pastorace, aby veškerá tíha 
managementu neležela pouze na knězi. Církev by neměla být pouze církví udržovací, ale misijní. 
Nebojme se vyjít ven, na periferii, jak o tom hovoří papež František. Každý křesťan je na základě 
křtu vyslán, aby evangelizoval a stává se součástí církve. Každý může najít své poslání v církvi. 
Zamysleme se nad tím, co konkrétního můžeme pro farnost udělat.

Pastorační plán farnosti
Jedná se pouze o plán, může ještě dojít ke změně. Aktuální informace získáte na webu farnosti, 
v pravidelných ohláškách, u členů pastorační rady nebo u otce Wiesława Kalemby.

červen
V červnu budou každou neděli od 17 hodin v kapli sv. Rozálie probíhat pobožnosti k Nejsvětějšímu 
srdci Ježíšovu. Není problém zajistit pro starší lidi odvoz autem.

9/6 bude na farní zahradě brigáda – řezání dříví. Další brigáda na faře bude 30/6 – úklid půdy.
Prosíme o pomoc všechny, kdo mohou.

17/6 poutní mše svatá v Helvíkovicích
30/6 ukončení školního roku ve Slatině nad Zdobnicí

červenec
1/7 ukončení školního roku v Žamberku a v 15 hodin na farní zahradě grilování
5/7 mše svatá v Žamberku v 9:30 hod, v Kunštátské kapli u Pěticestí ve 12 hod
6/7 mše svatá v Žamberku v 9:30 hod
14/7 poutní mše sv. v kapli Ecce Homo u soutoku Rokytenky s Orlicí  
14.-21/7 farní dětský tábor na Hoře Matky Boží v Králíkách
28/7 poutní mše sv. v kapli sv. Anny – Slatina ve 14:30 hod, Žamberk v 16:30 hod
29/7 poutní mše sv. v Líšnici v 8:00 hod

srpen
5/8 poutní mše sv. ve Slatině v 8:00 hod, farní odpoledne
18/8 poutní mše sv. v kapli Nanebevzetí Panny Marie na zámku v 16:30 hod
19/8 poutní mše sv. v Písečné v 11 hod, farní setkání
26/8 poutní mše sv. 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 v Žamberku
8/9 mše svatá v Helvíkovicích na oslavu státnosti
8/9 poutní mše sv. v kapli sv. Rozálie v 16:30 hod
8/9 koncert k oslavě státnosti v chrámu sv. Václava v Žamberku v 18 hod.



15/9 poutní mše sv. v kapli P. Marie Bolestné v 16:30 hod
21/9 celoevropská akce „Ať zvony zvoní“ 18:00-18:15 hod
22/9 úklid fary v Žamberku – brigáda
23/9 posvícení na Žampachu a mše svatá v 11 hod. V tento den nebude mše sv. v Písečné
28/9 poutní mše sv. v Žamberku v 9:30 hod a farní den. Celebrovat bude p. Pavel Boukal
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.

Kostelnice Zdislava Králová ze Žamberka a kostelník Ladislav Jedlinský ze Slatiny nad Zdobnicí 
by rádi předali svou službu někomu jinému. Zájemci se mohou hlásit u otce Wiesława.

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

ŽAMBERK
Venkovní osvětlení kostela – některé lampy nesvítí. Bude nutná spolupráce s městem, neboť lampy 
byly instalovány v rámci výstavby pěší zóny.
Bude pokračovat výmalba stropu presbytáře v kostele.
Na faře budou brigády. Je nutné vymalovat místnosti v přízemí a vyklidit půdu.
Dokoupí se dataprojektor.

LÍŠNICE
Nebyla získána dotace na druhou etapu opravy bočního vchodu.

PÍSEČNÁ
Proběhne výměna oken a kostel bude nově omítnut.

SLATINA
Proběhne rekonstrukce fary, aby byla obyvatelná a dala se využít pro rekreaci.

předseda pastorační rady sekretářka pastorační rady
p. Wiesław Kalemba Marie Souradová


