ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 3. 5. 2021
Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Marek Faltus,
Jitka Macháčková, Pavel Brůna, Bohumila Lipenská, Tomáš Ježdík, Bronislava Halbrštátová
Omluveni: Václav Rendl, Daniel Klíž
Václav Rendl zaslal e-mailem žádost o rezignaci v členství PRF z důvodu nepobývání v Žamberku.
Rezignaci bylo vyhověno.
Poděkování za veškeré práce, za hudební doprovody při mši, za službu nemocným.
Ve farnosti se plánují letní tábory. Dětský tábor proběhne od 7. do 14. srpna v Mastech u Dobrušky,
spát se bude ve stanech s podsadou. Je ještě několik volných míst, přihlašovat své děti můžete do
konce května. Je možnost slevy pro sociálně slabé. Vodácký tábor pro mládež bude od 18. do 24.
července na řece Lužnici. Je již plný stav.
Připravuje se volba do nové Pastorační rady farnosti, proběhnout by měla do 28.9.
Pastorační plán
Církev slaví Rok sv. Josefa, s tím je možnost získat plnomocné odpustky.
V květnu jsou v Žamberku májové pobožnosti, ve všední dny po mši svaté a v neděli od 16 hod v
kapli na Rozálce.
Vigilie seslání Ducha Svatého – 22.5. ve 21 hod v chrámu sv. Václava.
V neděli 23.5. Slavnost seslání Ducha Svatého, bohoslužby dle plánu, odpoledne od 15 hod
v Písečné bude již tradičně vaječina.
Pouť v kapli nad Betlémem – 29.5. v 16:30 hod
Pouť v Kameničné – 5.6. ve 14 hod
Pouť v Helvíkovicích – 13.6. ve 14 hod
Rozloučení se školním rokem pro děti z našich farností – 26.6. v 15 hod ve Slatině na farní zahradě.
Farní den bude tradičně na slavnost sv. Václava – 28.9. od 9:30 hod.
Technické záležitosti
Žamberk – oprava oltáře P. Marie – poslední etapa. Proběhne rekonstrukce dveří kostela, dotace je
zministerstva kultury.
Slatina – oprava plechování na střeše kostela je hotová, chystá se oprava omítky. Otázka, co s
márnicí. Fara má stálé nájemníky. Do budoucna se zvažuje vybudovat na farní zahradě dětské
prvky.
Líšnice – dokončí se oprava soklu, omítky
Příští setkání PRF bude 28. června od 20 hod.
Zapsala: Marie Souradová
Schválil: P. Wieslaw Kalemba

