ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 1.6. 2020
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 zvládnutí coronavirové doby, za veškerou pomoc s přenosy bohoslužeb on-line
v Písečné, za službu seniorům (nabídka nákupů, poskytnutí odvozu na bohoslužbu, podpora
po telefonu), za pomoc s údržbou fary a farní zahrady v Žamberku i ve Slatině.
Poděkování za pomoc s přípravou vigilie Seslání Ducha Svatého, za rozeběhnutí společných aktivit.
V souvislosti s on-line přenosy byla pro farnost pořízena internetová kamera. Přenosy fungovaly
zdarma. Poděkování patří sponzorovi – společnosti Alberon.
Přenosy on-line budou do budoucna realizovány pouze při větších slavnostech v chrámu
sv. Václava.
Od 1. června už bude probíhat pravidelný pořad bohoslužeb, za dodržení vládních opatření ohledně
rozestupů, nošení roušek, dezinfekce. Do odvolání se vynechává pozdravení pokoje, nepoužívají se
kropenky, přijímat se může již buď na ruku nebo do úst.
V kapli sv. Rozálie probíhaly v květnu májové pobožnosti, v červnu zde budou pobožnosti ke cti
Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Začátek bude vždy v neděli v 16 hodin. Senioři mohou využít nabídku
odvozu na bohoslužbu, pokud osloví koordinátora řidičů Tomáše Ježdíka. Platí to i o odvozu
na nedělní mši svatou. Zatím je tato služba málo využívána, prosíme oslovte své známé, kteří by
měli zájem.
V červnu nás čekají také poutě ke kaplím v Betlémě, v Kameničné a v Helvíkovicích. Pouť
v Helvíkovicích bude spojená se znovuvysvěcením kaple sv. Antonína.
V Penzionu pro důchodce zatím bohoslužby nebudou. V Albertinu se již katolické bohoslužby
slouží, v obvyklou dobu, ve čtvrtek od 16 hodin, na 3. patře Honlova domu v jídelně. Zatím jsou
určeny pouze pro hospitalizované a pro klienty sociálních lůžek, za dodržení přísných hygienických
podmínek.
Probíhají také ekumenické bohoslužby na LDN, které se konají každou druhou a čtvrtou neděli
v měsíci od 13:30 hodin. Při těchto bohoslužbách se střídají faráři různých denominací. Nejbližší
katolická bohoslužba bude v neděli 14. června.
30. dubna si Pán k sobě povolal pana barona Jana Parishe, který se dožil úctyhodných 97 let. Pohřeb
se konal ještě v době, kdy byla větší omezení v počtu účastníků, proto bude později sloužena
zádušní mše svatá v chrámu sv. Václava v Žamberku. Pan baron si nepřál květinové dary, ale jeho
přáním bylo obdarovat církev svatou. Za veškeré dary naše farnost rodině Parishů velmi děkuje. Pan
baron patřil mezi velké mecenáše nejen našeho kostela a pro jeho skromnost o tom mnoho našich
spoluobčanů nevědělo. Pán Bůh mu to jistě v nebi všechno vynahradí. V novém čísle Farního
zpravodaje, který vyjde koncem června, se můžete začíst do krátkého medailonku o zesnulém panu
baronovi.
Noc kostelů se letos v Žamberku nekoná, měla proběhnout v kostele Československé církve
husitské, ale kvůli jistým omezením se ruší. Nicméně nás naši bratři a sestry ve víře nás zvou k nim
6. července na oslavu svátku Mistra Jana Husa. Bližší informace ještě budou ohlášeny.
V mnoha farnostech v ČR ale Noc kostelů proběhne, a to v pátek 12. června.

KALENDÁŘ
Červen
5. a 12. června v pátek po mši svaté večer se bude na faře v Žamberku konat příprava na biřmování.
6. června od 16:30 hodin bude pouť u kaple Nejsv. Trojice nad Betlémem.
7. června odpoledne od 14 hodin bude pouť v Kameničné v kapli Nejsv. Trojice.
14. června bude uzávěrka nového čísla Farního zpravodaje. Do této doby posílejte své příspěvky.
Odpoledne od 14 hodin bude pouť v Helvíkovicích v kapli sv. Antonína.
27. června se v 9 hodin koná brigáda na faře v Žamberku. Večer od 19 hodin bude na farní zahradě
ve Slatině setkání spojené s ukončením školního roku.
28. června od 15 hodin se na farní zahradě v Písečné uskuteční rozloučení se školním rokem.
Červenec
5. července bude pouť ke Kunštátské kapli na hřebeni Orlických hor. Mše sv. začíná ve 12 hodin.
V Písečné tento den mše svatá sloužena nebude.
11. července bude odpoledne od 16:30 hodin poutní mše sv. u kaple Ecce Homo nad soutokem řek
Rokytenky a Divoké Orlice.
12. července v 9:30 hod posvícenská mše svatá v chrámu sv. Václava v Žamberku
19.- 25. července proběhne vodácký tábor v Podyjí. Mše sv. tento týden nebudou slouženy. Nedělní
mše svaté zůstávají zachovány.
25. července bude od 16:30 hodin sloužena mše sv. v kapli sv. Anny v Žamberku na Drahách.
26. července bude od 15 hodin sloužena mše sv. v kapli sv. Anny v lese nad Slatinou.
Srpen
16.- 23. srpna proběhne farní tábor pro děti od 1. do 9. třídy na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Přijímáme přihlášky ještě do konce června.
29. a 30. srpna budou při každé mši svaté požehnány aktovky a školní pomůcky.
30. srpna se v 15 hodin koná setkání rodin s dětmi a dalších farníků na faře v Žamberku.
Září
6. září od 9:30 hod se v chrámu svatého Václava v Žamberku bude udílet svátost biřmování.

OPRAVY A INVESTICE
Ve všech kostelech proběhne inventarizace majetku.
Žamberk
 dotace z Ministerstva kultury na boční oltář Panny Marie
 proběhne revize elektroinstalací
Písečná
 nákup nového ozvučení
 pořízeny nové elektronické varhany
Líšnice
 dotace z Pardubického kraje a z obce na opravu omítky a římsy kostela
Příští setkání Pastorační rady farnosti se koná v pondělí 29. června 2020 od 20 hodin.
Zapsala: Marie Souradová
Schválil: P. Wiesław Kalemba

