
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  9.3. 2020 

 
Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva,, Marek Faltus, 

Daniel Klíž, Jitka Macháčková, Pavel Brůna, Bohumila Lipenská 

Omluveni: Václav Rendl, Bronislava Halbrštátová,  Tomáš Ježdík 

 

Poděkování za mimořádnou sbírku pro uprchlíky, dále za výlet pro ministranty. 

 

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI 
19.3. slavnost sv. Josefa, je změna, mše sv. bude ráno v 7:30 hod v Žamberku. 

25.3. slavnost Zvěstování Páně, mše sv. nebude ve Slatině, ale v Žamberku v 18 hod. 

  4.4. svátost smíření 9-11:30 hod. 

  5.4. Květná neděle - bohoslužba pouze v Žamberku v 9:30 hod, průvod s oslem Kleofášem. 

  9.4. Zelený čtvrtek – Missa chrismatis v 9:45 hod v HK v katedrále, možnost se zúčastnit, 

pojedou ministranti, pořad bohoslužeb ve Slatině v 17 hod a v Žamberku v 19 hod. 

10.4. Velký pátek – 7:00 společná modlitba ranních chval a adorace v kapli P. M. Bolestné, obřady 

15 hod Písečná, 16:30 hod Slatina, 18 hod Žamberk, večer v 19:30 hod křížová cesta parkem. 

11.4. Bílá sobota, adorace a ranní chvály v 7 hod v kapli P. M. Bolestné, v 15 hod novéna k Božímu 

milosrdenství, 18 hod Slatina Vigilie Vzkříšení, 20:30 hod Žamberk Vigilie Vzkříšení. 

12.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. 8 hod Líšnice, 9:30 hod Žamberk, 11 hod Písečná. 

18.4. farní brigáda od 9 hod. 

19.4. Neděle Božího milosrdenství, do Žamberka přijede sbor mládeže z Ústí nad Orlicí, v 15 hod 

zahájení grilovací sezóny na farní zahradě. 

25.4. poutní mše sv. v kapli sv. Vojtěcha na hřbitově v 16:30 hod. 

1.5. cyklovýlet na mariánské poutní místo v okolí. 

2.5. farní brigáda od 9 hod. 

V květnu budou probíhat májové pobožnosti v kapli sv. Rozálie vždy od 17 hod. Výjimkou je první 

neděle v květnu, kdy bude v kapli koncert. Májová pobožnost začne v 15 hod. 

Od čtvrtka 21. května začíná Novéna k Duchu svatému. Mše sv. bude ten den v 18 hod v Žamberku. 

29.-30.5. duchovní obnova k Duchu svatému. 

30.5. Lucenárium – Vigilie Seslání Ducha Sv. v kapli na Rozálce ve 21 hod. 

31.5. Slavnost Seslání Ducha Sv., odpoledne svatodušní vaječina ve Slatnině nad Zdobnicí. 

Farní dětský tábor se uskuteční 16.-23.8. na Hoře Matky Boží v Králíkách. 

 

EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI 
Provádí se inventarizace farního majetku. 

Na faře v Žamberku je nový systém wifi. 

Finanční uzávěrka bude během března. 

Pokračuje problém s firmou Svitr s placením nájmů, část nájmů za minulý rok již byla zaplacena. 

Nájem za letošní leden a únor ještě není zaplacen. 

Probíhá komunikace s obcí Pěčín ohledně farních pozemků. 

Farní pozemky s firmou ZESPO Písečná jsou propachtovány. 

V Hnátnici má farnost pozemek se sadem, padl návrh na obnovu sadu. 

Žamberk – oprava střechy chrámu sv. Václava se zatím odkládá, není dostatek dotací. 

Na farní zahradě je nová udírna. 

Kaple P. M. Bolestné – byly získány dotace na opravu oltáře. 

Líšnice – oprava soklů. 

Písečná – oltář a lavice jsou napadeny červotočem, otázka plynování. Jsou potřeba nová okna do 

kostela, oprava varhan, mikrofony 

Slatina – klempířské práce, výmalba výklenků, regenerace varhan. Hroutí se zídka okolo fary. Na 

farní zahradě si farníci vezmou na starost prořezání ovocných stromků, jsou již letité, úroda je malá. 

 



Další setkání pastorační rady bude 6.4. ve 20 hod. 

 

Zapsala: Marie Souradová   Schválil: P.  Wiesław Kalemba 


