ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 6.5. 2019
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Tomáš Ježdík,
Marek Faltus, Daniel Klíž, Václav Rendl
Omluveni: Pavel Brůna, Bronislava Halbrštátová
Po krátké modlitbě poděkoval otec Wiesław za hladký průběh všech velikonočních bohoslužeb,
za všechny práce a služby s tím spjaté. Ocenil také to, že se někteří z farníků scházejí při různých
příležitostech, jako jsou modlitby otců a matek, různé brigády, setkání ministrantů, mládeže, mše
svaté pro děti, které probíhají 1x za 14 dnů v úterý. Začátkem května se konala cyklopouť
do Neratova, počasí přálo a účastníci se domů vraceli posilněni na těle i na duchu. Poděkování
směřovalo všem, kdo vytvářejí živé společenství farnosti. V neděli 5. května byla na farní zahradě
zahájena grilovací sezóna, při níž otec Wiesław oslavil své kulatiny. Otec Wiesław děkuje všem
zúčastněným.
PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI
24. května probíhá Noc kostelů, k dispozici je již časový harmonogram. Hlavní program bude
probíhat v chrámu sv. Václava. Zahájen bude v 18 hod netradiční mší svatou, po níž budou zvát
k návštěvě kostela trubači z věže. Následovat bude komentovaná prohlídka některých oltářů,
prohlídka varhan s odborným výkladem. Zazní koncert pro varhany a hoboj.
Od 19 do 21 hod bude možnost vystoupat na věž kostela, zhlédnout výstavu obrazů Slávka Krále
nebo projekci fotografií kaplí a kostelů naší farnosti, či momentek ze života farnosti. Také si
videozáznamem připomeneme primici otce Pavla Jägera, která v našem chrámě proběhla před
necelými deseti lety.
Od 21 do 22 hod se budete moci vydat po stopách sv. Václava. Nemusíte mít strach, budeme
cestovat jenom uvnitř našeho chrámu.
V kapli Panny Marie Bolestné bude od 19 do 21 hod program zaměřený na misie a Papežská misijní
díla. Přijede ředitel Papežských misijních děl Leoš Halbrštát a jeho manželka Broňa.
V zámecké kapli je připraven program ve spolupráci se Základní uměleckou školou Petra Ebena.
Její bývalí i současní studenti předvedou pásmo barokních skladeb od 19 do 21 hod.
Připraveno bude občerstvení na faře, kam si můžete přijít prohlédnout také farní kroniku, všechna
čísla Farního zpravodaje a farní knihovnu.
Ve 21 hod se otevřou ostatní kaple v Žamberku (sv. Anna Na drahách, sv. Rozálie, Nejsv. Trojice
nad Betlémem a Ecce Homo Pod suticí). Zájemci se k nim mohou vydat po vlastní ose nebo využít
odvoz od kostela sv. Václava. Otevřeny budou do 22 hod.
Od 22 hod budou v chrámu svatého Václava znít chvály Pánu Bohu, doprovázené kytarou a flétnou.
Připravila si je pro vás naše mládež. Připojit k chválám a díkům se mohou všichni.
Ve 22:30 hod bude program Noci kostelů ukončen požehnáním a společnou modlitbou za město.
Prosíme všechny ochotné lidi, kteří chtějí organizačně pomoci, aby se přihlásili otci Wiesławovi
nebo Marii Souradové, která si organizaci Noci kostelů vzala na starost.
Májové pobožnosti budou pořádány každou neděli v květnu od 17 hod v kapli sv. Rozálie
nad městem. Výjimkou byla májová pobožnost 5. května, která se konala na farní zahradě.
Náboženství se vyučuje podle stanoveného plánu. Prosím rodiče o kontrolu docházky

a o omluvenky, pokud dítě nemůže z nějakého důvodu přijít. Termíny výuky najdete na webových
stránkách farnosti nebo se informujte u katechetek.
V neděli 19. května proběhne na faře od 15 hod setkání rodin. Rodiče i s dětmi jsou zváni.
Ve čtvrtek 30. května je slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. bude od 18 hod v chrámu
sv. Václava.
V sobotu 1. června prosíme o účast na další brigádě na faře. Začínáme v 9 hod.
V červnu budou slouženy v kapli sv. Rozálie pobožnosti k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu, opět
v neděli v 17 hod.
Příští setkání pastorační rady farnosti se uskuteční v pondělí 3. června od 20 hod.
Zapsala: Marie Souradová

Schválil: o. Wiesław Kalemba

