ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 2. 12. 2019
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Tomáš Ježdík, Marek
Faltus, Daniel Klíž, Václav Rendl, Bohumila Lipenská
Omluveni: Pavel Brůna, Bronislava Halbrštátová, Jitka Macháčková
Po úvodní modlitbě poděkoval otec Wiesław za veškerou práci ve farnosti.
Pastorační plán farnosti:
Každý čtvrtek v adventní době budou v kapli P. M. Bolestné roráty od 6 hod.
Po rorátech budou snídaně na faře.
sobota 7.12. - setkání s Mikulášem v zámecké kapli v Žamberku po mši svaté od 16:30 hod.
úterý 10.12. - koncert v chrámu Proměnění Páně ve Slatině nad Zdobnicí v 18 hod.
pátek 13.12. - adventní zamyšlení a mše sv. v chrámu sv. Václava v Žamberku od 17 hod. Hlavním
celebrantem bude otec kanovník Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze. Od 17:45 hod
proběhne na faře neformální posezení.
sobota 14.12. - rozšířená možnost sv. smíření od 9 do 11:30 hod. Přijedou kněží z jiných farností.
středa 18.12. - koncert dětského sboru Viola v chrámu sv. Václava od 18 hod.
4. adventní neděle 22.12. - možnost odnést si do svých domovů Betlémské světlo, které dovezou skauti.
Bohoslužby o Vánocích:
Štědrý den 24.12. Líšnice 15 hod, Písečná 17 hod, Slatina 22 hod, Žamberk 24 hod.
Boží hod vánoční 25.12. Žamberk 9:30 hod, Písečná 11 hod.
svátek sv. Štěpána 26.12. Žamberk 9:30 hod.
Ve čtvrtek 26.12. ve 14 hod bude možnost se sejít na parkovišti pod Žampachem a prožít společné chvíle při
tradičním výšlapu na kopec.
Na sv. Silvestra 31.12. bude mše svatá na poděkování od 16 hod v Žamberku.
Bohoslužby na Nový rok: Slatina 8 hod, Žamberk 9:30 hod, Písečná 11 hod.
Naše farnost se opět chystá zapojit do Tříkrálové sbírky. Koledníci a doprovod se mohou hlásit p. Lídě
Kladivové. Před vlastním koledováním přijmou všichni dobrovolníci společné požehnání.
Příští setkání PRF se bude konat v pondělí 13. ledna 2020 od 20 hod.
Ekonomické záležitosti
Diskutoval se návrh pana Schmidta, který žádá odkup pozemků v katastru obce Pěčín vedle kostela, které
naše farnost získala při restitucích. PRF rozhodla o schůzce se starostou Pěčína ohledně dalšího plánování
využití pozemků.
Pro účastníky bohoslužeb v chrámu sv. Václava je již vybudovaná a přístupná WC toaleta v zákristii.
Diskutovala se možnost zpřístupnění krypty v budoucnosti.
Plánované opravy ve farnosti na rok 2020:
Připraví se žádosti o dotace, provedou se různé revize.
Písečná, chrám sv. Kateřiny: prioritou je financování oken. Varhany – prozatímní řešení.
Žamberk, chrám sv. Václava: je potřeba udělat rozpočet na dveře kostela, kde jsou kovové části
zkorodované. Hýbe se křížek na levé věži.
Žamberk, kaple P. M. Bolestné: zvažuje se vybudování oratoře.
Žamberk, fara: rekonstrukce koupelny v 1. patře, proběhne druhá etapa výměny oken.
Zapsala: Marie Souradová
Schválil: P. Wiesław Kalemba

