
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 29. 10. 2021 

 

Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Ondřej Jäger, Aneta Holubářová, Marie Hanzelková, 

Bohumila Lipenská, Tomáš Ježdík, Marek Faltus, Jaroslav Vychytil (online). 

 

Omluveni: Marie Souradová, Michaela Foglová, Jitka Macháčková 

 

 

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

 

V listopadu proběhla Slavnost Všech svatých. V těch dnech  proběhly na farních 

hřbitovech modlitby za zemřelé. Na příští rok budou dopředu naplánovány zádušní mše, 

v každém listopadovém týdnu jedna, při které budete moci nechat vzpomenout na své 

blízké. 

 

Proběhlo předtáborové setkání vedoucích a aktivní mládeže, kteří připravují další farní 

letní tábor, tentokrát v obci Štěnkov u Třebechovic pod Orebem. 

 

Proběhlo potáborové setkání účastníků letního vodáckého tábora. 

 

17. listopadu se uskutečnila poutní mše svatá v kostele sv. Kateřiny v Písečné. Po ní 

navazovalo farní setkání na faře s občerstvením. Pán Bůh zaplať všem, kdo se na 

přípravě této akce podíleli. 

 

Ve středu, jednou za 14 dní, probíhají na  faře v Žamberku od 19:00 hod.  Biblické 

katecheze. Zatím s minimální účastí. Jsou zván každý, kdo má toto téma zájem. 

 

20. listopadu proběhlo v Hradci Králové diecézní setkání mládeže. Naše farnost byla 

zastoupena 7 účastníky. 

 

V adventní době jsou každý čtvrtek od 6:00 hod. v kostele sv. Václava roráty. Jedná se 

o specifickou podobu ranní mariánské mše s prastarými adventními zpěvy, které nemají 

v evropské kultuře obdobu. 

 

18.12. mezi 9:00-11:30 bude možnost svátosti smíření v kostele sv. Václava. 

 

Po třech letech se do kostela sv. Václava vrací na Štědrý den o půlnoci slavnostní mše 

svatá. 

 

Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 8.-9.1. příštího roku.  Jestliže to proticovidová 

opatření umožní, proběhne 8.1. v 8:30 v kostele sv. Václava žehnání koledníků. 

 

Varhaník Radek Janko projevil zájem vést menší pěvecký sbor. Všichni, kteří mají 

zájem se tímto způsobem podílet na liturgii, ať se sejdou v neděli 2.12. po mši sv. 

Václava v zadní části kostela sv. Václava. Proběhne informativní schůzka. 



 

Sbírka na Magdalenku vynesla 10 195,- Kč. Peníze byly poukázány na účet. Všem 

dárcům velké DÍKY. 
 

Z kostela ve Slatině nad Zdobnicí byly odcizeny okapy. 

 

V nadcházejícím roce dojde na kostele v Písečné k výměně oken a opravě dveří. 

 

Na kostel v Žamberku se vrátí restaurované dveře. Nebudou však v té barvě, jak je 

známe, ale v původní, kterou restaurátoři odhalili. 

 

Další setkání pastorační rady se uskuteční 10.1.2022 

 

Zapsal: Ondřej Jäger 

Schválil: P. Wiesław Kalemba 


