
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 

 

Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Bronislava Halbrštátová, Pavel Brůna, Marek Faltus, Ondřej Jäger, 

Tomáš Ježdík, Roman Moskva, Marie Souradová, Václav Rendl 

Omluveni:  Daniel Klíž 

 

Otec  Wiesław poděkoval za veškeré práce ve farnosti, za pomoc v kostele i na faře. Kladně 

ohodnotil i přípravu a průběh vánočních svátků. V našich farnostech proběhla začátkem ledna 

Tříkrálová sbírka. Poděkování patří všem dospělým i dětem, které se zapojily. 

Poděkování otci  Wiesławovi za zakoupení liturgických sešitků pro děti. Sešitky jsou rozdávány 

dětem pro lepší pochopení nedělní bohoslužby slova. Děti mají možnost odpovídat na hádanky, 

které jsou na zadní stránce sešitků, odpovědi vhazují do připravené krabice a další neděli pak 

dostanou malý dárek za snahu. Pokud by měl ještě někdo zájem sešitky dostávat, může se obrátit na 

katechetku. 

Každý pátek probíhá v chrámu sv. Václava adorace s výstavem Nejsvětější svátosti oltářní. Bylo 

vyjádřeno poděkování od farníků otci  Wiesławovi za tuto možnost. 

Ve farnosti fungují různá společenství. Schází se muži k modlitbám otců, ženy k modlitbám 

matek, v pátek po mši svaté probíhá katecheze mládeže s otcem  Wiesławem. Děti navštěvují 

katecheze a hodiny náboženství na školách v Písečné a Slatině nad Zdobnicí a na faře v Žamberku. 

Ve Slatině nad Zdobnicí funguje Misijní klubko, které podporuje chudé děti z celého světa svou 

modlitbou, službou, obětí a tvořivostí. 

Členové chrámového sboru se scházejí ke zkouškám na faře v Žamberku nebo v Klášterci nad 

Orlicí. 

Farní knihovna v Žamberku je otevřena v neděli po mši svaté 1x za 14 dnů. Je zde literatura 

různých žánrů, dokupují se nebo jsou získávány darem i nové publikace. Návštěvnost je malá a je 

škoda, že jen málokdo využije této nabídky, která je navíc zadarmo. Knihovnice je ochotna vám na 

požádání vybrané knihy připravit a zapůjčit i v jiný den. Bude ráda i za návrhy k nákupu novinek. 

V průběhu března, který je měsícem knihy, bude otevřena nedělní farní kavárna spojená s farní 

knihovnou, zveme k návštěvě. Kávu či čaj uvaříme a pokud má někdo navíc něco dobrého na zub, 

může donést. 

PRF vzala na vědomí dopis pana Buryšky, který se týkal půlnoční bohoslužby. Stanovisko PRF  je 

takové, že pokud bude o půlnoční bohoslužbě provedena Rybova Česká mše vánoční, nebude 

sloužena mše svatá, ale pouze bohoslužba slova. Stejným způsobem to probíhalo i letos. 

 

O jarních prázdninách pojedou mladí s otcem  Wiesławem do Krkonoš na chatu Braunovku. 

 

Pastorační rada farnosti řešila i otázku pastorace nemocných, kterou se v naší farnosti zatím nedaří 

úspěšně realizovat. Jde hlavně o nemocné seniory, kteří jsou v domácím prostředí a nemohou se z 

důvodu nemoci dlouhodobě zúčastňovat bohoslužeb a přijímat svátosti. Zároveň jsou osamocení a 

ochuzení o společenství bratří a sester v Kristu. Pokud někdo z farníků ví o někom, kdo potřebuje 

návštěvu kněze nebo akolyty, měl by takovou pomoc zprostředkovat. Zároveň si musíme uvědomit, 

že navštěvovat nemocné je jeden ze skutků milosrdenství. Mnohdy nemocným pomůže i krátká 

návštěva s rozhovorem a se zájmem o jeho osobu. 

O něco lepší je situace v Albertinu a v Penzionu, kam pravidelně dochází akolyté nebo kněz na 

bohoslužby a jsou zde zaměstnanci, kteří poskytnou radu a pomoc, pokud někdo má zájem o službu 

kněze nebo o duchovní rozhovor. 

Ministrantské schůzky budou probíhat 1x za 14 dnů v úterý před mší svatou. 

V úterý 1x za 14 dnů je také výuka náboženství na faře, proto budou ministrantské schůzky v 

úterky, kdy výuka není.  

Opět budou rytmické mše svaté s kytarou, a to v úterý po výuce náboženství od 18 hodin v 

Žamberku. Zvány jsou především rodiny s dětmi a mládež. 

Dětské mše svaté ve Slatině nad Zdobnicí budou dle dohody. 



15. února bude na faře v Žamberku další misijní večer. Tyto večery probíhají jednou měsíčně jako 

příprava na Misijní měsíc říjen 2019. Všichni, nejen mládež, jsou srdečně zváni. 

 

 

Během února plánujeme ekumenické setkání ve spolupráci s bratry a sestrami ze sboru 

Československé církve husitské. 

Jakub Kladivo se zúčastnil Světových dnů mládeže v Panamě, rádi bychom ho pozvali na faru k 

besedě a promítání. 

Farní zpravodaj vychází jednou za čtvrt roku, koncem března nebo začátkem dubna se můžete 

těšit na jeho další číslo. Uvítáme nějaké připomínky, podněty, které můžete posílat členům redakční 

rady. 

 

Postní doba začíná v březnu. Misijní klubko ze Slatiny zve na masopustní odpoledne do Orlovny v 

Letohradě dne 3. března. Masopustní odpoledne proběhne i na faře v Žamberku, v úterý 5. března.  

 

Na Popeleční středu budou bohoslužby ve Slatině nad Zdobnicí v 17 hod a v Žamberku v 18:30 

hod. 

Postní duchovní obnova je plánována v termínu 5.-6. dubna, povede ji generální vikář biskupství 

královéhradeckého p. Jan Paseka. 

V době postní budou probíhat každý pátek před mší svatou v kostele sv. Václava křížové cesty. 

Křížovou cestu si vezme na starost vždy určitá skupinka, např. mládež, ženy, muži, senioři. 

Zapisovat se můžete v kostele na stolku. Stejně jako minulý rok bude na Velký pátek večer křížová 

cesta parkem. 

Oslava Velikonoc bude probíhat podobně jako předešlý rok, adorace na Velký pátek a Bílou sobotu 

bude začínat ranními chválami v 7 hod v kapli P. M. Bolestné. Podrobný rozpis bohoslužeb 

naleznete v kalendáři na webových stránkách nebo aktuálně v ohláškách. 

28. dubna na neděli Božího milosrdenství přijede skupina mládežníků, která zajistí hudební 

doprovod k nedělní mši svaté. 

Otec Wiesław zve všechny farníky na oslavu svých kulatých narozenin, která je naplánována na 

neděli 5. května a bude spojena s grilováním na farní zahradě. 

 

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Ve farnosti proběhne soupis veškerého inventáře, přijede zaměstnankyně biskupství. 

Veškeré opravy, na které byly získány dotace, byly provedeny. 

V letošním roce se bude řešit osvětlení presbytáře v chrámu sv. Václava. 

Bude dokončena oprava bočního vchodu a schodů v kostele sv. Rodiny v Líšnici. 

Ve Slatině se musí opravit varhany (rozbitý rejstřík) a dokončit elektroinstalace na faře. 

 

Příští setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí 1. dubna od 20 hod na faře v Žamberku. 

 

 

Zapsala: Marie Souradová 

Schválil:  P. Wiesław Kalemba 


