
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 18. 1. 2021

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

Poděkování za veškeré práce, za hudební doprovody při mši, za službu nemocným. 
Poděkování od farníků ze Žamberka i Písečné otci Wiesławovi za zakoupení a položení nových 
koberců v presbytáři.

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI
Nelze  nic  moc plánovat  vzhledem k epidemické  situaci,  ale  v  církevním kalendáři  jsou  pevně 
stanovené svátky a slavnosti.

3. neděle v mezidobí je nedělí  Božího Slova.  Papež František vydal nótu s podněty ke slavení. 
Najdete je i na webových stránkách farnosti.

U příležitosti  Roku svatého Josefa,  který vyhlásil  papež František 8.  prosince 2020,  byl  vydán 
dekret, kterým se uděluje zvláštní dar odpustků: 

„Pro  opětovné  potvrzení  všeobecného  patronátu  svatého  Josefa  v  církvi  uděluje  Apoštolská 
penitenciárie plnomocný odpustek věřícím v Krista, kteří se pomodlí některou platně schválenou 
modlitbu nebo učiní úkon zbožnosti ke cti svatého Josefa, např. se pomodlí „Ad te, beate Ioseph“ 
[K tobě, svatý Josefe], zvlášť o výročních dnech 19. března a 1. května, o svátku Svaté rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa, v neděli svatého Josefa (v byzantské tradici), devatenáctého dne kteréhokoliv 
měsíce a o každé jednotlivé středě, která je podle zvyku v latinském ritu zasvěcena památce tohoto 
světce.
V dnešním ohrožení veřejného zdraví se dar plnomocného odpustku vylévá co největší měrou na 
seniory, nemocné, umírající a na všechny, kteří z legitimních důvodů nemohou vycházet, jestliže se 
zřeknou jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky, a u 
sebe doma nebo na jiném místě,  kde je  zadržuje nějaká překážka,  se  pomodlí  modlitby ke cti 
svatého Josefa, útěchy nemocných a patrona dobré smrti, a s důvěrou obětují milosrdnému Bohu 
své bolesti nebo nesnáze svého života.“ 

17. února bude Popeleční středa, začíná postní doba.
Velikonoční triduum připadá na 1.-4. dubna.
10. dubna proběhne vigilie k Božímu milosrdenství.

Farní dětský tábor se bude konat v Mastech u Dobrušky 7.-14. srpna. Plakátek s podrobnějšími 
informacemi  naleznete  na  webových  stránkách  farnosti.  Více  informací  získáte  i  u  vedoucích 
tábora.

PLÁNOVANÉ INVESTICE
Žamberk – pokračuje oprava oltáře Panny Marie, renovace dveří chrámu sv. Václava
                   Bude se muset vyřešit zatékání vitrážemi (odstranění nynějších, vsazení původních)
Písečná – výměna oken v kostele sv. Kateřiny
Líšnice – dotace z Pardubického kraje na venkovní omítky
Slatina – oprava střechy, omítky okolo oken

Příští setkání Pastorační rady farnosti bude 1. března.
Zapsala: Marie Souradová     Schválil: P.  Wiesław Kalemba 


