
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 2. 9. 2019 

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

Marek Faltus, Daniel Klíž, Pavel Brůna, Václav Rendl 

Omluvena: Bronislava Halbrštátová 

 

   O prázdninách se konaly dva tábory, vodácký a farní. O.  Wiesław poděkoval všem, kdo se táborů 

účastnili za zdárný průběh. 

   V nedávné době proběhla pasportizace majetku farnosti, členové PRF byli seznámeni s výsledky. 

Bude potřeba provést některé opravy, úklidy prostorů, revize komínů a hromosvodů. Hlavním 

problémem je vlhkost některých objektů, dále boj s červotočem, opadané omítky. Stále nás čeká 

hodně „práce jako na kostele.“ 

  Diskutovaly se možnosti hudebních doprovodů při mši svaté. O. Wiesław by uvítal větší 

rozmanitost. 

 

Pastorační plán farnosti 
 

Farní brigády proběhnou o sobotách 7. a 21. září vždy od 9 hod na faře v Žamberku. Bude se 

pokračovat v úklidu půdních prostor a zahrady. 

 

28. září se koná poutní mše svatá v chrámu sv. Václava. Hlavním celebrantem bude Mons. Josef 

Suchár. Při mši budou ustanoveni naši dva akolyté, Tomáš Ježdík a Marek Faltus, do služby. Získali 

pověření na pět let pro službu v celé diecézi. Po mši svaté proběhne tradiční farní den na zahradě a 

v prostorách fary. Všichni farníci jsou srdečně zváni ke společnému posezení a setkání. Diskutoval 

se program farního dne a organizační záležitosti. 

 

V pondělí 30. září se na faře v Žamberku sejdeme k modlitbě nad Biblí – lectio divina. 

 

V pondělí večer probíhají na faře střídavě modlitby otců a modlitby matek. Zúčastnit se mohou i 

bezdětní, např. ti, kdo se chtějí modlit za své kmotřence nebo za někoho, komu slíbili duchovní 

doprovázení. 

 

V polovině příštího roku bude v naší farnosti udělena svátost biřmování. Zájemci se mohou 

zapisovat a hlásit v kostele.  

 

V kostele jsou k dispozici přihlášky do výuky náboženství pro děti a mládež. Výuka náboženství 

bude probíhat na škole ve Slatině nad Zdobnicí, v Písečné a na faře v Žamberku. Katecheze starší 

mládeže budou na faře v Žamberku vždy v pátek po večerní mši svaté. Přihlášky odevzdejte 

nejpozději 22. září o. Wiesławovi do kostela nebo na faru. V pondělí 23. září se uskuteční setkání 

katechetů s rodiči dětí, které budou docházet k výuce do Žamberka Jednání s katechety zatím ještě 

probíhají. 

 

Od října  se můžeme opět těšit na liturgické katecheze při nedělní mši svaté, tzv. pětiminutovky. 

Říjen je také tradičně zasvěcen modlitbě růžence. Připojit se můžete ve společenství v kostele. 

Od října bude každý první pátek možnost účastnit se večerů chval na faře v Žamberku. 

 

Výtěžek sbírky Koruna sv. Anežky České činí v našich farnostech dohromady 19 610 Kč. 

 

Příští setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí 7. října od 20 hod. 

 

Zapsala: Marie Souradová 

Schválil: P.  Wiesław Kalemba 


