
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 13. 1. 2020 

 
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva, Tomáš Ježdík, 

Marek Faltus, Bohumila Lipenská, Pavel Brůna, Bronislava Halbrštátová, Jitka Macháčková 

Omluveni: Daniel Klíž, Václav Rendl  

 

PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI 

Na webových stránkách farnosti jsou v kalendáři aktualizované bohoslužby a poutě na rok 2020. 

Biřmování – v plánu je zářijový termín v kapli sv. Rozálie, ale z biskupství ještě nebyl termín 

potvrzen. 

Od soboty 18. ledna probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenické setkání je v 

Žamberku plánováno ve spolupráci s Církví československou husitskou na březen. 

 

Při nedělních bohoslužbách v chrámu sv. Václava budou opět „liturgické pětiminutovky.“ 

26. ledna – neděle Božího slova. Papež František ustanovil 3. neděli v mezidobí jako čas zasvěcený 

oslavě, studiu a šíření Božího slova. Rok 2020 je Katolickou biblickou federací vyhlášen rokem 

Bible. Členové pastorační rady farnosti se dohodli, že se naše farnost bude scházet 1x za dva týdny 

ve středu k biblickým setkáním, abychom prohloubili své znalosti o Písmu svatém. Plánuje se také 

biblická olympiáda pro různé věkové kategorie. 

29. ledna – první biblické setkání na faře v Žamberku od 19 hod. 

1. a 2. února – při všech bohoslužbách budou požehnány Hromničky. 

10.-15. února jsou v Pardubickém kraji jarní prázdniny. Otec Wiesław pojede s mládeží na chatu v 

Orlických horách. Bohoslužby v těchto dnech nebudou slouženy. (kromě sobotní v zámecké kapli) 

11. února si připomínáme Světový den nemocných. 

16. února – v chrámu sv. Václava v Žamberku bude při mši svaté udělována svátost pomazání 

nemocných. 

23. února – masopustní karneval v Olovně v Letohradě. Pořádají misijní klubka. 

25. února – masopustní setkání na faře v Žamberku po dětské bohoslužbě. Zváni jsou i dospělí. 

26. února – Popeleční středa – mše svatá bude pouze v Žamberku od 18 hod. Popelec bude 

udělován také první postní neděli před každou bohoslužbou. 

 

V postní době budou probíhat pobožnosti křížové cesty. V Písečné a Žamberku půl hodiny před mší 

svatou ve všední dny (kromě čtvrtka), ve Slatině a Líšnici před každou sobotní bohoslužbou. 

Páteční pobožnosti budou mít na starost jednotlivé skupinky (ministranti, otcové, matky, děti, 

mládež, senioři). 

 

Otec Wiesław prosí o větší účast na středečních bohoslužbách ve Slatině nad Zdobnicí. Jinak bude 

nucen přesunout bohoslužby do Žamberka. 

 

HUDEBNÍ DOPROVOD PŘI BOHOSLUŽBÁCH 

PRF řešila nabídku varhanice Lenky Lipenské, která za určitých podmínek nabídla svou službu při 

hudebním doprovodu nedělních bohoslužeb v Žamberku. Podmínky nejsou v tuto chvíli pro naši 

farnost přijatelné. Otec Wiesław by byl rád, aby neležela veškerá tíha služby varhaníka pouze na 

panu Buryškovi, a proto bude dál jednat s dalšími varhaníky, kteří projevili zájem v Žamberku hrát. 

 

INVENTARIZACE FARNÍHO MAJETKU 

Tento rok proběhne inventarizace farního majetku v Žamberku, v Písečné, v Líšnici i ve Slatině. 

 

FINANČNÍ SITUACE FARNOSTI 

Po finanční stránce je na tom farnost dobře, bez dluhů, uzávěrka za rok 2019 bude v březnu 2020 a 

farníci s ní budou seznámeni ve Farním zpravodaji. 

 



TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Žamberk  - Na faře bude předělána kuchyňka v přízemí. 

     -  V kostele je již plně funkční wc. 

     -  Vchodové dveře do kostela se musí opravit. 

Slatina - V tomto roce jsou prioritou 3 záležitosti: 

             - Fasáda kostela, která opadává. 

  - Oplechování spojení mezi střechou a věží kostela. 

  - Vikýře na oknech budou vymalovány. 

Líšnice - malé okapy nad římsou 

  - údržba oken kostela 

Písečná – varhany, oltář, okna 

 

Ondřej  Jäger požádal, zda by bylo možné uspořádat za farnost sbírku pro nemocnou Magdalenku 

Furovou z Kunvaldu. Dívka je po těžkém úrazu, kdy ji v létě srazilo auto. Náklady na rehabilitaci 

jsou příliš vysoké a pojišťovna již odmítá částku uhradit. PRF souhlasí s uspořádáním sbírky na 

pomoc pro Magdalenku. 

 

Příští setkání PRF se koná 17. února 2020 od 20 hod. na faře v Žamberku. 

 

Zapsala: Marie Souradová 

Schválil: p.Wiesław Kalemba 

 

 

 


