
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 29. 10. 2021

Proběhlo 1. zasedání nově zvolené Pastorační rady farnosti.

Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie Souradová,  Michaela Foglová,  Jitka Macháčková, Aneta 
Holubářová,  Marie  Hanzelková,  Bohumila  Lipenská,  Tomáš  Ježdík,  Marek  Faltus,  Jaroslav 
Vychytil.
Omluven: Ondřej Jäger

Místopředsedou PRF byl zvolen Ondřej Jäger, sekretářkou Marie Souradová.

Otec  Wiesław vyjádřil poděkování za veškerou činnost ve farnostech, Pán Bůh zaplať.

Pastorační plán farnosti

Listopad

Po celý listopad budou slouženy 1x týdně zádušní mše svaté.
1. listopadu – slavnost Všech svatých. Mše sv. v 18 hod v chrámu sv. Václava v Žamberku. Po mši 
se muži přesunou na faru a budou pokračovat modlitbami otců. Proběhne zde promítání fotografií z 
cesty pana starosty Hudouska do Gruzie.
2.  listopadu  –  Vzpomínka  na  všechny věrné  zemřelé.  Mše  sv.  v  18  hod  v  hřbitovní  kapli  sv. 
Vojtěcha v Žamberku, poté od 19 hod modlitby za zemřelé v areálu hřbitova.
5. listopadu - po páteční bohoslužbě začínají katecheze pro mládež na faře v Žamberku. Jsou určeny 
pro mladé od 14 let.
12.-14. listopadu proběhne potáborové setkání vodáků. O. Wiesław informuje, že vodácké tábory v 
dalších letech již nebude organizovat. V plánu má organizaci putovních táborů pro mládež cca od 
17 do 21 let.
17. listopadu – poutní mše svatá v kostele sv. Kateřiny v Písečné v 11 hod. Navazovat bude setkání  
na faře v Písečné s občerstvením. Všichni jste srdečně zvání!
V sobotu 27. listopadu – církevní Silvestr pro všechny, začátek setkání bude upřesněn.

Prosinec

Každý čtvrtek budou od 6 hod v kapli P. M. Bolestné roráty, uvažuje se i nad sobotními roráty.
V sobotu 4. prosince přijde již tradičně do zámecké kaple sv. Mikuláš se svým doprovodem. Zvány 
jsou zejména rodiny s dětmi.

Služby a společenství ve farnosti

Prioritou je práce se seniory, v plánu je společné setkávání seniorů pod vedením zkušeného seniora 
či seniorky. Je důležité tvořit společenství, setkávat se i mimo bohoslužby.

Biblické katecheze – povede je O.  Wiesław 1x za 2 týdny. Začínáme ve středu 3. listopadu od 19 
hod.

Lektorská služba (čtení při nedělních bohoslužbách) – vytvoříme seznam, bude rozpis osob na dva 
měsíce dopředu, zároveň má O. Wiesław zájem uspořádat kurz čtení.

Péče o kaple a úklidy v nich – v kaplích jsou úklidy nárazové, dle potřeby před slavnostmi nebo 
poutními bohoslužbami. Je potřeba, aby si každou kapli vzal někdo na starost, nejlépe ten, kdo bydlí 
v blízkosti kaple. Jedna osoba vše nezvládne. Zájemci, hlaste se, prosím, u pana faráře.



Zpěv při bohoslužbách – 10 minut před nedělní mší svatou v Žamberku bude pan varhaník Janko 
nacvičovat písně s lidem. Důležitá je pestrost liturgie.

Služba  ministrantů –  od  prosince  se  zvažuje  setkávání  ministrantů  pod  vedením  zkušeného 
ministranta. Jedna sobota v měsíci by měla být tzv. ministrantská, kdy se ministranti dopoledne 
společně sejdou na faře. Zváni jsou kluci i holky.

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.

Večerní chvály (breviář)  – setkávání nejen při modlitbě probíhá na faře v Žamberku po úterní 
večerní bohoslužbě. Zveme další zájemce.

O jarních prázdninách připravujeme pro mládež týden v Krkonoších na chatě Sokolka.
O letních prázdninách proběhne tábor pro děti  školního věku na skautském tábořišti  Štěnkov u 
Třebechovic pod Orebem. Termín je 23.-30.7. 2022.

Synoda 2021 - 2023
Od listopadu do konce ledna 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 bude probíhat tak, že se sejdou skupinky lidí a každá skupinka bude diskutovat 
o jednom tématu (můžou si vybrat 1 z 10 témat). Koordinátorkou pro farnost je Marie Souradová. 
Bude  spolupracovat  s  vedoucími  skupinek  a  závěry  diskuzí  pak  odešle  na  diecézi  p.  Prokopu 
Brožovi.  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 získáte u koordinátorky M. Souradové nebo u p. faráře.

Ekonomické záležitosti
investice do oprav: Žamberk chrám sv. Václava – boční oltář Panny Marie, restaurování dveří.
                               Písečná chrám sv. Kateřiny – průzkum restaurování dveří, oken.
Uvolnily se místnosti  po bývalé zásilkovně. Vznikne zde křesťanský obchod. V nabídce budou 
předměty, které se vyrábějí v klášterech v ČR, budou zde i upomínkové předměty. V plánu je i 
nabídka průvodcovství v kostele, v budoucnosti kavárna.

Příští setkání PRF bude v pondělí 29. listopadu 2021.

Zapsala: Marie Souradová
Schválil:  P. Wiesław Kalemba


