
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 19. 10. 2018  

Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Bronislava Halbrštátová, Pavel Brůna, Marek 

Faltus, Ondřej Jäger, Daniel Klíž, Tomáš Ježdík, Roman Moskva,  

Omluveni: Marie Souradová, Václav Rendl 

Otec Wiesław poděkoval za veškeré práce ve farnosti, za pomoc v kostele a na 

faře. Kladně byl hodnocen průběh Farního dne se všemi aktivitami s ním 

spojenými – „kuchyní“, benefičním koncertem, Misijním jarmarkem Misijního 

klubka ze Slatiny atd. 

Pastorační plán farnosti: 

ŘÍJEN 

Výročí posvěcení kostela – 20. 10. ve Slatině nad Zdobnicí, 21. 10. v Líšnici 

Beseda s národním ředitelem PMD v ČR jáhnem Leošem Halbrštátem a zahájení 

přípravy Mimořádného misijního měsíce října 2019 20. 10. v 19.30 na faře v 

Žamberku 

Misijní most modlitby 20. 10. v 21.00 ve farním kostele v Žamberku – společná 

modlitba za misie  

21. 10. ve všech kostelích – oslava Světového dne misií – Misijní neděle 

LISTOPAD 

Během listopadu se modlíme za zemřelé! 

1. 11. Slavnost Všech svatých – bude jedna mše svatá ve farním kostele 

v Žamberku  

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše sv. v 17.00 v Písečné, v 18.30 

v kapli sv. Vojtěcha na hřbitově v Žamberku + modlitba za zemřelé na hřbitově 

3. 11. mše sv. v 16.30 v zámecké kapli v Žamberku, v 17.30 modlitba za zemřelé 

na hřbitově v Kameničné, mše sv. v 18.00 ve Slatině + modlitba za zemřelé na 

hřbitově 

4. 11. mše sv. v 8.00 v Líšnici + modlitba za zemřelé na hřbitově, mše sv. v 9.30 

v Žamberku, mše sv. 11.00 Písečné, v 16.00 modlitba za zemřelé na hřbitově 

v Dlouhoňovicích  



Je potřeba napsat na lístek jména zemřelých, která budou při modlitbách na 

hřbitovech čtena!   

Zádušní mše svatá bude dle ohlášek – vzadu v kostele se objeví lístek, aby se na 

něj mohli psát jména zemřelých, za které se chcete modlit. 

22. 11. – svátek sv. Cecílie – patronka hudby, zpěváků, varhaníků… 

23. 11. – sv. Klementa I., papeže, hlavního patrona královéhradecké diecéze 

24. 11. – farní Silvestr 

25. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále, pouť v Písečné v 11.00  

30. 11. – svátek sv. Ondřeje - v Polsku je spjatý s mnohými tradicemi a zvyky 

 

PROSINEC 

Prosinec je ve znamení ADVENTU 

Biskupství královéhradecké opět připravuje brožuru k adventní době – soubor 

meditací na každý den. Brožura bude k dispozici i u nás za dobrovolný 

příspěvek. 

1. 12. – při mši sv. žehnání adventních věnců 

2. 12. – 1. neděle adventní – při mších ve všech kostelích žehnání adventních 

věnců 

Každý čtvrtek ve farním kostele sv. Václava v Žamberku v 6.00 budou roráty 

spojené s farní snídaní. 

8. 12. – sv. Mikuláš – návštěva Mikuláše v zámecké kapli v 16.30 

 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY 

24. 12. – 15.00 Líšnice, 17.00 Písečná, 22.00 Slatina nad Zdobnicí, 24.00 

Žamberk 

25. 12. – 9.30 Žamberk, 11.00 Písečná 

26. 12. – 9.30 Žamberk 

27. 12. – 18.00 Žamberk – svátek sv. Jana Evangelisty – žehnání vína 



30. 12. – Svátek Svaté Rodiny, (mše sv. „nedělní“) 

31. 12. – 17.00 Žamberk – sv. Silvestr I. – poděkování za uplynulý rok 

 

Biblické hodiny začnou od nového církevního roku v pátek 7. 12. v 19.00 hodin. 

Od nového církevního roku budou čtvrteční mše sv. spojené s ranními chválami. 

Modlitby otců – 1. setkání se uskuteční v pondělí 5. 11. na faře v Žamberku 

v 19.30 hodin. 

V pátek pokračují katecheze pro mládež a starší děti. 

Ve Slatině nad Zdobnicí se Misijní klubko, kam přichází nejen děti, ale i 

maminky s malými dětmi, sešlo od ledna do konce září více jak 25x. Každý je 

vítán. 

Od ledna 2019 začne v Hradci Králové kurz pro pomocníky při podávání sv. 

přijímání – akolyty. Přihlášky podávejte do 5. 1. 2019 na faře. 

 

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI:  

Na faře v Žamberku – zateplena a odhlučněna všechna okna 

V kostele sv. Václava – provedena výmalba stropu v presbytáři 

Oltář Panny Marie Bolestné – je dokončena 2. etapa, příští rok bude dokončena 

celková oprava 

V Písečné – opravena celková fasáda na kostele 

V Líšnici – schody se dokončí v co nejbližším možném termínu 

Slatina nad Zdobnicí – velký úklid před vánočními svátky bude v sobotu 22. 12., 

vánoční výzdoba až po bohoslužbách 23. 12. 

 

Příští setkání Pastorační rady farnosti bude 14. 12. v 19.00 hodin. 

 

Předseda PRF 

P. Wieslaw Kalemba                                                Zapsala: Bronislava Halbrštátová  



 

  

 

 

 

 

  

 


