
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 3. 6. 2019 

 
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Tomáš Ježdík, 

Marek Faltus, Daniel Klíž 

Omluveni:  Pavel Brůna, Bronislava Halbrštátová, Václav Rendl 

 

Po krátké modlitbě poděkoval otec Wiesław za veškerou pomoc a služby ve farnosti. Hodnotil se 

průběh Noci kostelů, návštěvnost byla velká, stále je co vylepšovat. Příští rok se bude Noc kostelů v 

Žamberku konat v Církvi českoskovenské husitské. 

 

Hledá se správce webových stránek farnosti a sociálních sítí. Zájemci se mohou hlásit u 

o. Wiesława. 

 

Investice farnosti 

V kostele sv. Václava bude postaveno lešení. Mše sv. se v neděli budou sloužit u oltáře sv. 

Terezičky. Opravy by měly skončit do září. V týdnu budou mše svaté v kapli PM Bolestné u kostela. 

Bude opraven vstup do kostela v Líšnici, získali jsme příspěvek z ministerstva kultury. 

Na faře v Žamberku proběhne oprava koupelny. Příspěvek je z fondu solidarity. 

Proběhne také paspartizace farních objektů. 

 

Pastorační plán farnosti 

Pokračuje novéna k Duchu sv. až do Slavnosti Seslání Ducha sv. dne 9. června. 

V sobotu 8.6. od 21 hod se koná vigilie – lucenaria v kapli PM Bolestné. Tento den dopoledne je v 

Hradci Králové Diecézní setkání dětí s otcem biskupem. Z naší farnosti využily této nabídky pouze 

dvě děti. Pojedou s katechetkou vlakem ráno. 

V neděli 9.6. je v Helvíkovicích v kapli sv. Antonína poutní mše sv. od 13:30 hod. 

Od 15 hod se na faře v Žamberku uskuteční tradiční svatodušní vaječina. 

V červnu probíhají každou neděli od 17 hod pobožnosti k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, vždy v 

kapli sv. Rozalie nad městem. 

V sobotu 15.6. bude v Písečné setkání rodáků a žehnání praporu. Mši sv. bude celebrovat Mons. 

Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecké diecéze. 

Ten den je v Kameničné poutní mše svatá v 11 hod. V kapli Nejsvětější Trojice bude mše svatá 

sloužena od 16:30 hod. 

V neděli 16. června na Slavnost Nejsvětější Trojice přijmou v chrámu sv. Václava v Žamberku 

3 děti z farnosti poprvé svátostného Krista. Mše sv. začíná jako obvykle v 9:30 hod. 

V neděli 23. 6. se od 14 hod koná výlet vlakem do Litice nad Orlicí. Pořádá ho společenství rodin 

z farnosti. 

V sobotu 29.6. bude od 19 hod setkání na faře ve Slatině nad Zdobnicí v rámi ukončení školního 

roku. V Žamberku školní rok ukončíme na farní zahradě v neděli 30. června od 18 hod opékačkou. 

 

Příští setkání pastorační rady farnosti je v plánu v pondělí 1. července od 20 hod. 

 

Zapsala: Marie Souradová 

Schválil:  p. Wiesław Kalemba 


