Zápis z Pastorační rady farnosti 26.1. 2018
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Bronislava Halbrštátová, Marie Souradová, Tomáš Jeţdík, Marek
Faltus, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Pavel Brůna, Daniel Klíţ.
Omluven: Václav Rendl
Otec Wiesław poděkoval za proběhlé akce, jmenovitě farní Silvestr, ţehnání vína, Tříkrálová sbírka.
Bohosluţby na vánoční svátky také byly bez komplikací, za coţ otec Wiesław také děkuje.
Minulý týden byl týdnem modliteb za jednotu křesťanů, příští rok je potřeba se aktivně zapojit do
spolupráce s jinými církvemi.

Pastorační plán farnosti
2. února - svátek uvedení Páně do chrámu – dle zvyklostí
3. února - svatoblaţejské poţehnání
4. února – při nedělní mši svaté obřad přijetí do katechumenátu těch, kteří přijmou křest, eucharistii
a biřmování na Bílou sobotu
11. února - Panny Marie Lurdské – s tím souvisí i návrh otce Wieška na rozšířenou službu
nemocným, kdy se vytvoří seznam nemocných, kteří nemohou na mši svatou, není v jejich
moţnostech dojít do společenství, ale potřebují a mají zájem, aby je navštívil kněz. Tomu bude otec
věnovat pravidelně kaţdý první pátek v měsíci
kaţdé druhé úterý budou pokračovat dětské kytarové mše svaté, zatím v kapli Panny Marie
Bolestné vedle kostela svatého Václava
14. února - Popeleční středa – nastává postní doba, kdy budou organizovány pobožnosti křížové
cesty. Vytvoří se seznam, který bude v kostele. Uskuteční se také venkovní poboţnost.
18. února – při nedělní mši svaté obřad přijetí mezi čekatele křtu
24. února - dětská mše svatá ve Slatině nad Zdobnicí a kříţová cesta dětí
Postní duchovní obnova – proběhne před 3. nedělí postní. Povede ji jáhen Michal Nesvadba z
Trutnova, pozváni budou i kněţí, kteří zajistí svátost smíření
V průběhu března, který je měsícem knihy, bude otevřena nedělní farní kavárna spojená s farní
knihovnou a s nedělní chvilkou poezie.
Velikonoční obřady:
Květná neděle – bohosluţba bude slavena pouze v Ţamberku v 9:30 hod.
Missa chrismatis – na Zelený čtvrtek dopoledne v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové – otec
Wiešek zve ministranty i ostatní zájemce k účasti.
Obřady na Zelený čtvrtek večer budou ve Slatině a v Ţamberku.
Na Velký pátek v Písečné, Slatině a v Ţamberku.
Na Bílou sobotu ve Slatině a v Ţamberku velikonoční vigilie – s udílením iniciačních svátostí.
Hod Boţí velikonoční – mše svaté podle obvyklého pořadu bohosluţeb, spojené s ţehnáním
pokrmů.
Pondělí velikonoční – mše svatá v Ţamberku.
Od Velkého pátku bude v naší farnosti probíhat novéna k Božímu milosrdenství. 1. neděle po
Velikonocích – neděle Boţího milosrdenství. Bude osloven Miloslav Král, aby namaloval obraz
Boţího milosrdenství. V létě nabízí otec Wiesław farní pouť ke svatyni Boţího milosrdenství do
Krakowa
4. velikonoční neděle – neděle dobrého Pastýře – do naší farnosti budou pozváni bohoslovci.
10. května - Nanebevstoupení Páně a svatodušní novéna
19. května - svatodušní vigilie v sobotu před Sesláním Ducha svatého – obnova biřmovacích
závazků
20. května - seslání Ducha svatého, plánuje se odpolední svatodušní vaječina v Líšnici u Brůnů

3.června - první svaté přijímání dětí, které navštěvují hodiny náboţenství
Výuka náboženství
probíhá na faře v Ţamberku, v ZŠ ve Slatině a v ZŠ v Písečné.
Katechetky poţádaly o nákup vybavení na faru – tabule, bude zakoupen i dataprojektor.
Tradiční ukončení školního roku v červnu je plánováno na faře a v kostele v Ţamberku.
Liturgie
Začnou ministrantské schůzky pod vedením akolyty Romana Moskvy.
Zvaţuje se zvláštní program pro mladší děti v době homilie. Probíhal by u některé z bočních kaplí.
Pastorační rada farnosti rozhodla, ţe se od února budou zveřejňovat sbírky z kaţdé neděle.
Pro nedělní bohosluţby je důleţité mít seznam lektorů (ti, kdo čtou Boţí slovo) a rozpis na
jednotlivé týdny. Vyvěšeno to bude uvnitř kostela na nástěnce u vchodu.
Byla řešena i otázka podávání rukou při pozdravení pokoje. Farníci nemusí čekat na ministranty.
Pozdravení pokoje je symbolickým gestem, stačí tedy pozdravit pouze nejblíţe stojící, aby v kostele
nenastal zmatek.
Otec Wiešek vzal na vědomí připomínku ministrantů, o špatném ozvučení presbytáře, kdy
ministranti špatně slyší kázání.
Úklid kostela
Také termíny úklidů jednotlivých skupinek budou zaznamenány na nástěnce v kostele, aby si lidé
mohli dopředu něco naplánovat.
Jarní úklid fary.
uskuteční se po předchozím ohlášení, je potřeba vyklidit půdu na faře, vymalovat některé místnosti.
Víkendy pro děti
Aţ bude venku tepleji, jsou plánovány víkendové pobyty na faře v Ţamberku či ve Slatině pro děti,
kdy bude zajištěn program a rodiče zajistí přípravu stravy.
Farní knihovna
je otevřena po nedělní mši svaté 1x za 14 dnů. Budou zakoupeny nové knihy, zveme k návštěvě.
Biblické hodiny
během roku bude moţnost setkávání nad Biblí na faře. O podrobnostech budete včas informováni.
Besedy se zajímavými hosty
moţnosti jsou, záleţí na tom, zda si to vezme někdo na starost.
Setkávání seniorů
pokud bude zájem ze strany seniorů, mohou se scházet na faře ke vzájemnému sdílení.
Společenství matek, společenství otců, společenství rodin
je zájem se setkávat, zahájení závisí na aktivitě farníků
Večery chval
otec Wiešek nabízí kaţdý první pátek v měsíci modlitebí setkání s adorací a zpěvy– probíhat by
mohlo v kapli sv. Rozálie
Křty, pohřby, svatby
týkají se celé farnosti a budou ohlašovány.

Noc kostelů
Marie Jägerová, která doposud zajišťovala organizaci Noci kostelů v naší farnosti, se této funkce
vzdala. Návštěvnost byla rok od roku menší, objevovaly se i kritické názory na organizaci a
paralelní pořádání prohlídek a kulturních akcí v tento den mezi církví katolickou a husitkou se jeví
jako problematický. Padl návrh na domluvu s Československou církví husitskou, aby jeden rok
spočívala organizace na nich a jeden rok na naší farnosti.
Farní tábor
pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ se uskuteční v termínu od 14. do 21. července na Hoře Matky Boţí v
Králíkách.
Vodácký tábor pro starší mládeţ se uskuteční od 15. července.

Technické záležitosti
V průběhu roku 2018 bude nutné zapsat veškerý inventář farnosti.
Písečná
plánuje se nátěr fasády a oprava oken kostela
během roku bude potřeba připravit dokumentaci na opravu varhan
Žamberk
bude pokračovat oprava střechy kostela svatého Václava
zahájí se výmalba vnitřních prostor
Líšnice
oprava bočního vstupu kostela je téměř dokončena
Slatina
dokončí se nátěr věţe kostela
chystá se oprava oken v kostele a některé úpravy na faře
kaple sv. Anny Žamberk
během roku 2018 je potřeba připravit projektovou dokumentaci na opravu
fara Žamberk
opravy dle potřeby – odvětrání odpadového systému
topení – výměna rozvodů, bude se přitápět plynem
vymalování místností
úklid na půdě
Příští setkání Pastorační rady farnosti se uskuteční 2. března po večerní mši svaté.

