Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti dne 24.11. 2017 (ustavující zasedání nové PRF)
Přítomni: o: Wiesław, M. Faltus, O. Jäger, T. Jeţdík, R. Moskva,V. Rendl, M. Souradová, p. Brůna
Omluveni: D. Klíţ, B. Halbrštátová
Začátkem listopadu proběhly volby do PRF, zvolení i jmenovaní členové obdrţí dekret a budou
skládat slib o první adventní neděli 3.12.
V tento den se také na začátku mše svaté budou ţehnat adventní věnce.
Otec Wiesław pogratuloval všem členům Pastorační rady farnosti ke zvolení a popřál jim Boţí
poţehnání k jejich sluţbě.
Po úvodní modlitbě byl zvolen místopředsedou PRF Tomáš Jeţdík a sekretářkou Marie Souradová.
PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI
2.12 - farní Silvestr
9.12 - sv. Mikuláš se svým doprovodem přijde po mši svaté do kaple Nanebevzetí Panny Marie na
zámku. Mše svatá bude s doprovodem rytmických písní.
7.12, 14.12, 21.12 - roráty se snídaní na faře. Zváni jsou všichni.
Adorace budou pokračovat kaţdý pátek od 15 hodin v chrámu sv. Václava. V této době bude také
moţnost přijmout svátost smíření.
15-16.12 - Adventní duhovní obnova. Začátek v pátek večer. V sobotu ranní chvály a přednáška.
V sobotu odpoledne moţnost svátosti smíření.
V prosinci také vyjde další číslo Farního zpravodaje. Uzávěrka je 3.12. a měl by být k dispozici na
3. adventní neděli 17.12.
Slatina – změna místa středečních bohosluţeb – od adventní doby nebude mše svatá ve středu
slouţena v kostele, ale na faře ve Slatině nad Zdobnicí. Důvodem je malá účast věřících a chladno v
kostele.
Tříkrálová sbírka – v Ţamberku proběhne v rozmezí několika dnů začátkem ledna, podrobnosti
ještě budou upřesněny s organizátory. Koledníkům bude při mši svaté uděleno poţehnání a poté
budou otcem Wieškem rozeslání do určených obvodů. Prosíme o hojnou účast a podporu této
charitativní akce.
Návrh na ekumenické setkání v Ţamberku s křesťanskými církvemi během ledna.
Diskutovalo se i o liturgických sluţbách, byl podán návrh na ministrantské schůzky. Dále se řešilo i
pověření akolytů ke sluţbě. Zvaţováno podávání sv. přijímání při bohosluţbách v chrámu sv.
Václava také uprostřed kostela, u oltáře sv. Terezičky.
Pořad vánočních bohosluţeb:
Štědrý den je zároveň čtvrtou adventní nedělí, proto bude mše svatá i ráno v Ţamberku v 9:30 hod.
V Písečné ten den nebude mše svatá.
Další bohosluţby:
15:00 Líšnice, 22:00 Slatina, 24:00 Ţamberk.
Boţí hod vánoční:
9:30 Ţamberk, 11:00 Písečná.
Sv. Štěpán:
9:30 Ţamberk, 11:00 Písečná.
sv. Jan Evangelista:
18:00 Ţamberk a poté ţehnání vína a vánoční posezení na faře.
Silvestr – svátek sv. Rodiny: 8:00 Líšnice (pouť), 9:30 Ţamberk, 11:00 Písečná.
Matky Boţí, Panny Marie: 8:00 Slatina, 9:30 Ţamberk, 11:00 Písečná.
Pastorační rada farnosti vzala na vědomí návrhy zaslané paní Ivou Kočovou a uvítala nabídku
pomoci z její strany. Jedná se o tyto oblasti:
 farní kavárna (hospůdka)- moţnost scházet se na faře po nedělní mši svaté je, důleţité bude,
aby si to vzal někdo na starost. Navrhujeme prozatím provozovat kavárnu 1x měsíčně s tím,
ţe v kostele bude k dispozici rozpis. Zde se budou moci zapsat rodiny, které si provoz
vezmou na starost, ideální by bylo, kdyby se co nejvíce lidí prostřídalo, aby neleţela tíha

organizace pouze na jednom člověku.
 Setkávání seniorů na faře – není problém – záleţí na zájmu seniorů o tento typ schůzek, jak
často se budou chtít scházet. První setkání bude upřesněno v ohláškách, proběhne zřejmě
někdy ve čtvrtek po ranní mši svaté.
 Rytmické mše svaté – opět podle zájmu dětí, mládeţe. Zatím by probíhaly kaţdé druhé úterý
v měsíci v 18:00 v kapli Panny Marie Bolestné. Zveme srdečně všechny mladé hudebníky a
zpěváky k spoluúčasti na organizaci těchto bohosluţeb.
 Besedy se zajímavými lidmi – pokud by se našel někdo, kdo by to organizačně zajistil, není
problém besedy uskutečnit. V Letohradě probíhají besedy v rámci České křesťanské
akademie, coţ u nás v Ţamberku není. Proto nelze srovnávat tyto farnosti.
Technické záleţitosti
Slatina nad Zdobnicí – část fary je opravená, část vyţaduje další opravu. Farnost Slatina není
schopna spolufinancování těchto oprav.
Zvaţováno také vyuţití fary pro dovolené nebo různé oslavy či setkání za menší pronájem.
Písečná – horní část fary je v pronájmu, dolní část fary bude vyuţívána pro setkávání farníků.
Ţamberk – kostel – probíhá oprava části střešní krytiny dle plánu a získaných dotací.
Problém s osvětlením uvnitř kostela, o. Wiešek osloví firmu, která se zabývá osvětlením vnitřních
prostor.
Oltář sv. Jana Nepomuckého bude přenesen zpět z kaple do chrámu sv. Václava.
Proběhla diskuze o pozemcích navrácených v restitucích, více informací bude získáno od pana
Zářeckého.
Příští setkání Pastorační rady farnosti bude 19. ledna 2018. Do té doby se členové PRF mají
zamyslet nad prioritami v pastoraci a navrhnout osoby zodpovědné za jednotlivé úseky pastorace.
Předseda PRF
o. Wiesław Kalemba

Sekretářka PRF
Marie Souradová

