
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 9. 5. 2022 

 

Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie Souradová,  Michaela Foglová, Jitka Macháčková, Aneta 

Holubářová, Marie Hanzelková, Bohumila Lipenská,, Marek Faltus, Ondřej Jäger.  

Omluveni: Jaroslav Vychytil,  Tomáš Ježdík 

 

Otec  Wiesław vyjádřil poděkování za veškerou pomoc ve farnostech a za přípravu k oslavě 

Velikonoc, Pán Bůh zaplať. 

 

Pastorační plán farnosti 

 

Součástí každé čtvrteční mše svaté budou ranní chvály. 

Probíhají bohoslužby v kapli na Žampachu, každý první čtvrtek v měsíci – pokud nebude ohlášeno 

jinak. 

V květnu pokračují májové pobožnosti, ve všední dny po mši svaté a v neděli v 16 hod v kapli sv. 

Rozálie. 

V kostele v Písečné probíhá plynování, nekonají se zde po celou dobu mše svaté. První mše svatá 

zde bude v neděli 29.5. 

 

4.6. ve 13 hod poutní mše svatá v Kameničné 

4.6. večer koncert pražské scholy Rytmig, v neděli pak bude schola doprovázet mši svatou v 9:30 

hod v Žamberku. 

10.6. Noc kostelů – v chrámu sv. Václava v Žamberku od 20:20 večer chval, všichni jsou zváni. 

11.6. poutní mše sv. v kapli Nejsv. Trojice nad Betlémem v 16:30 hod 

12.6. se koná první svaté přijímání osmi dětí v chrámu sv. Václava v Žamberku od 9:30 hod. 

Prosíme o modlitby za tyto děti. 

12.6. ve 14 hod poutní mše sv. v kapli v Helvíkovicích. 

25.6. bude na farní zahradě ve Slatině nad Zdobnicí rozloučení se školním rokem. 

 

Proběhla debata o bohoslužbách a o vybavení kaple v Albertinu. 

Hledá se správce webu farnosti. Kdo má zájem, může se hlásit u pana faráře. 

Ve Slatině nad Zdobnicí vznikly problémy s odvozem posekané trávy z farní zahrady. Zvažuje se 

zaslání žádosti na biskupství o převedení pozemku a fary ve Slatině nad Zdobnicí pod žembereckou 

farnost. Bude nutné pořízení výkonnějšího traktůrku a vybudování kopostéru. 

V Písečné v kostele probíhá plynování. 

V Žamberku a v Slatině je plánováno nové ozvučení kostela. 

 

Příští setkání PRF bude 20.6. od 20 hod. 

 


