ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 10. 1. 2022
Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Michaela Foglová, Jitka Macháčková, Aneta
Holubářová, Marie Hanzelková, Bohumila Lipenská, Tomáš Ježdík, Marek Faltus, Ondřej Jäger.
Jaroslav Vychytil přítomen on-line.
Otec Wiesław vyjádřil poděkování za veškerou činnost ve farnostech, Pán Bůh zaplať.
Pastorační plán farnosti
Pravidelné pastorační aktivity:
Biblické katecheze – vede je O. Wiesław 1x za 2 týdny ve středu od 19 hod. Účast je zatím malá.
Zpěv při bohoslužbách – 10 minut před nedělní mší svatou v Žamberku nacvičuje pan varhaník
Janko písně s lidem. Přijďte dřív a zapojte se také.
Výuka náboženství pro děti školního věku– probíhá na faře v Žamberku (v pondělí 1x za 14 dnů)
a ve Slatině nad Zdobnicí ve škole.
Katecheze pro mládež – po páteční bohoslužbě se mladí scházejí na faře v Žamberku.
Modlitby otců a modlitby matek – každé pondělí od 19:30 na faře v Žamberku, skupinky se
střídají. Zváni jsou tatínkové i maminky.
Večerní chvály (breviář) – setkávání nejen při modlitbě probíhá na faře v Žamberku po úterní
večerní bohoslužbě. Zveme další zájemce.
Plánované pastorační aktivity:
Únor
Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února – bohoslužba bude v 18 hodin v Žamberku.
Na sv. Blažeje 3. února – bohoslužba bude opět v 18 hodin v Žamberku a bude se udělovat
Svatoblažejské požehnání.
V sobotu 5. února od 9 hodin proběhne úklid stromků z chrámu sv. Václava.
Březen
Popeleční středou 2. března začíná postní období. Mše sv. bude od 18 hodin v Žamberku, bude se
udílet popelec.
Konat se budou pobožnosti křížové cesty, každý pátek od 18 hodin v Žamberku. V Líšnici a ve
Slatině vždy v sobotu půl hodiny před mší svatou.
Farnost plánuje společnou ekumenickou bohoslužbu s „Husity“, ještě je potřeba dohodnout termín.
O jarních prázdninách připravujeme pro mládež týden v Krkonoších na chatě Sokolka. Začíná v tu
dobu však postní období a pan farář bude muset být k dispozici pro farnost, proto zatím není jisté,
zda se do Krkonoš pojede. Možná bude zvolen pobyt na chatě někde poblíž Žamberka.
O letních prázdninách proběhne tábor pro děti školního věku na skautském tábořišti Štěnkov u
Třebechovic pod Orebem. Termín je 23.-30.7. 2022. Je možné se již přihlašovat on-line.

Synoda 2021 - 2023
Od listopadu do poloviny března probíhá farní část celosvětové synody s názvem Za církev
synodální. Jde o zapojení všech pokřtěných celé katolické církve, kteří vedeni Duchem Svatým mají
skrze naslouchání všem lidem vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.
V naší farnosti probíhá tak, že se schází skupinky lidí a každá skupinka by měla diskutovat
o jednom tématu (můžou si vybrat 1 z 10 témat). Koordinátorkou pro farnost je Marie Souradová.
Zapojit se můžete i jednotlivě, když se ve svém okolí budete dotazovat svých přátel, příbuzných a
odpovědi pak předáte koordinátorce. Letáček o synodě je k dispozici v kostele nebo na faře. Více
informací a materiály ke schůzkám získáte u koordinátorky nebo u p. faráře.
Ekonomické záležitosti
Žamberk, chrám sv. Václava: pokračuje restaurování dveří, problém s holuby na půdě kostela,
vitráže jsou špatně slepené, sráží se zde voda, která ničí omítku, bude nutné udělat žlaby. Problém
v kapli Panny Marie Bolestné se zamrzáním vody.
Tento rok bude provedena inventura majetku farnosti.
Plánované investice: výměna oken na faře, nová omítka na budově fary, nátěr dveří od garáže,
výměna kotle, tepelné rozvody.
Písečná, chrám sv. Kateřiny: výměna oken a restaurování dveří, plynování.
Líšnice, kostel sv. Rodiny: oprava soklu
Zapsala: Marie Souradová

