
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ZE DNE 4. 11. 2019 

 

Přítomni: P. Wiesłav Kalemba, Marek Faltus, Roman Moskva, Ondřej Jäger, Tomáš Ježdík, 

Bronislava Halbrštátová, Pavel Brůna, Daniel Klíž, Bohumila Lipenská 

 

Omluveni: Marie Souradová, Václav Rendl 

 

Po úvodní modlitbě poděkoval otec Wiesław za práci ve farnosti. Přivítal novou členku z Písečné 

Bohumilu Lipenskou a nadále trvá požadavek o rozšíření PR o další členy. 

Poděkování Marku Faltusovi za bohoslužbu při Misijním mostu modlitby v Žamberku. 

Misijní sbírka peněz bude ještě sečtena a odeslána. 

13.10. se uskutečnil výlet společenství rodin vlakem do Litic a pak pěšky do Potštejna. 

19.10. proběhl výšlap na Kralický Sněžník, výlet se vydařil, jen bylo zarážející, kolik dalších lidí 

mělo stejný nápad. 

 

Pastorační plán farnosti : 
 

- od 8.11. do 10.11. proběhne setkání účastníků vodáckého tábora 

- 16.11. od 9:00 hod. proběhne na faře v Žamberku úklidová brigáda 

- 17.11. proběhne v Žamberku na faře Svatomartinské posezení u husy a vína 

- Farnost se připojila k výzvě Post Bellum ke zvonění kostelních zvonů. Dne 17.11. od 17:11 hod. 

se rozezní zvony na našich kostelích na připomenutí 30. výročí pádu totalitního komunistického 

režimu,  který po dlouhá desetiletí devastoval naši zemi. 

- na 17.11. také připadá Den Bible 

- 24.11. bude v Žamberku mše svatá doprovázena rytmickou mládežnickou skupinou 

- 24.11. proběhne na faře v Písečné od 15:00 hod.setkání u příležitosti svátku svaté Kateřiny, které 

je zasvěcen místní kostel  

- 27.11. proběhne akce Červená středa - den, kdy chceme připomínat osoby pronásledované ve 

světě pro víru. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni 

pro své náboženské přesvědčení. Kostely budou nasvíceny červeným světlem. 

- 30.11. bude od 19:00 hod. v Žamberku na faře zakončení církevního roku. Vyvrcholení této akce 

proběhne v kostele sv. Václava a to děkovnou modlitbou za uplynulý rok. 

- 1.12. během nedělních obřadů proběhne požehnání adventních věnců 

- během listopadu by měla dorazit zavěrečná restaurátorská zpráva o opravách v kostele sv. Václava 

a následně bude dílo doplaceno cca 560 000,- Kč 

- 7.12. přijde po mši svaté do zámecké kaple v Žamberku sv. Mikuláš 

- 20. - 21.12. se uskuteční adventní duchovní obnova 

- 22.12. donesou skauti do Žamberka Betlémské světlo 

- 27.12. bude v Žamberku na faře po mši svaté tradiční žehnání vína 

- 29.12. proběhne během mše svaté žehnání rodin, v Líšnici je ještě pouť 

 

 

Na příští rok se počítá spíše s pracemi menšího rozsahu. 

 

Žamberk – oprava bočního oltáře v kapli Panny Marie v hlavním kostele, výmalba kaple se 

zpovědnicí. Pořízení rozpočtu na opravu střechy, přemístění oltáře Jana Nepomuckého z kaple 

Panny Marie Bolestné zpět do kostela. Dokončit revize elektrorozvodů. 

 

Líšnice – získání dokumentace na výměnu oken na kostele, dokončení vstupu u bočního vchodu, 

nátěr oken a běžná údržba, doplnění okapníčků na sokl po obvodu kostela. 

 

Písečná – najít optimální řešení na odstranění vlhkosti v kostele. 



 

V církevní restitucích byly farnosti navráceny pozemky v Pěčíně za kostelem. Zájemce, který by 

chtěl tyto pozemky odkoupit, oslovil pastorační radu k projednání této záležitosti. Po pečlivém 

zvážení se rada rozhodla tyto pozemky zatím neprodávat. 

 

Příští setkání pastorační rady farnosti je plánováno na pondělí dne 2. 12. 2019 od 20 hod. 

 

Zapsal: Ondřej Jäger 

Schválil: p. Wiesław Kalemba 


