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
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
Boží hod Velikonoční – mše sv. dle obvyklého rozpisu.
2/4 pondělí velikonoční – mše sv. pouze v Žamberku 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 po mši svaté ve všední den, v neděli od 17hod.
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

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
víkend pro děti 29/6 – 1/7, 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.-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 šk. 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.

