
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 7. 9. 2020 

 
Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Marek Faltus, 

Daniel Klíž, Jitka Macháčková , Bronislava Halbrštátová, Pavel Brůna, Bohumila Lipenská, Tomáš 

Ježdík 

Omluveni: Václav Rendl  

 

Poděkování za vše, co se uskutečnilo: za brigády, za farní tábor, za sv. biřmování. 

 

V průběhu září až října začne výuka náboženství. 

V Žamberku bude probíhat v pondělky 1x za 14 dnů, ve skupinkách podle věku, bližší rozpis je na 

stránkách farnosti. 

Z řad farníků byl vznesen dotaz na možnost výuky náboženství na školách. Pokud by někdo měl 

zájem vyučovat náboženství na školách, měl k tomu pověření (kanonickou misi), byl by dostatečný 

počet dětí na skupinu a škola by nebyla proti, možnost by byla. 

 

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI 

Září 
V sobotu 19. září bude v kapli Panny Marie Bolestné mše svatá v 16:30 hod. 

27. září je v Kameničné posvícenská mše svatá od 14 hodin. 

28. září bude tradiční farní den, který začíná slavnostní mší svatou v chrámu sv. Václava v 

Žamberku. Hlavním celebrantem bude novokněz Piotr Antkiewicz. Po mši svaté bude udílet 

novokněžské požehnání. Všichni jsou pak zváni na farní zahradu ke společně strávenému času. 

Odpoledne přijede Sbor z hor (Rokytnice). 

V kostele bude instalována výstava fotografií. Pořadatelem je sdružení Člověk a víra. 

30. září na svátek sv. Jeronýma bude na faře biblický večer. Začátek je v 19:05 hod. 

 

Říjen 
Při mši svaté v neděli budou probíhat tzv. pětiminutovky – katecheze. 

V pátek 2. října od 18:30 hod bude rytmická mše svatá. 

Ve středu 7.října bude na faře biblická katecheze. Zamyšlení nad Písmem svatým bude probíhat ve 

středu 1x za 14 dnů. 

11. října bude posvícení ve 14 hod v Helvíkovicích. 

17. října – misijní most modliteb 

18. října – misijní neděle 

25. října jste od 16 hodin zváni na koncert pražské kapely Rytmig v chrámu sv. Václava. 

 

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Žamberk – schválená dotace na oltář Panny Marie, budou nové koberce v presbytáři 

Písečná – mikrofony, koberce 

Líšnice – dotace z Pardubického kraje na venkovní omítky 

Fara ve Slatině nad Zdobnicí má od léta nájemníky, smlouva se připravuje. 

 

Nabídka Krizového centra – bezplatná služba – krizová pomoc (pomoc rodinám, jednotlivcům, 

odborné sociální poradenství v obtížných životních situacích). 

 

Muzeum Žamberk zve na výstavu Výtvarný Žamberk (6. -28.9.) 

 

Příští setkání Pastorační rady farnosti bude 5. října od 20 hodin. 

Zapsala: Marie Souradová          Schválil: P.  Wiesław Kalemba 


