
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 4.4. 2022
 Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Michaela Foglová, Jitka Macháčková, Aneta Holubářová, Marie 
Hanzelková, Bohumila Lipenská, Marek Faltus, Ondřej Jäger. Jaroslav Vychytil přítomen on-line.

Omluveni:  Marie Souradová, Tomáš Ježdík 

Otec Wiesław vyjádřil poděkování za veškerou pomoc, činnost ve farnosti, dále bylo konkrétně 
vyjádřeno díky za spravení okapu na faře, opravení světel kolem kostela, ted už jen dát terén do 
původního stavu…

BIBLICKÁ KATECHEZE – vede  P. Wieslaw 1x za 2 týdny vždy ve středu od 19 hod.  Bylo vyhověno 
požadavku setkávat se místo (sudou) každou lichou  středu v 19 hod v Žamberku na faře ( první lichou 
středu začneme 27.4.)

ZPÉV při bohoslužbách – se vyvíjí a mění   

MODLITBY OTCŮ  19.30 a MODLITBY MATEK  18.00– každé pondělí  na faře v Žamberku, skupinky se 
střídají. Zváni jsou tatínkové i maminky.

VEČERNÍ CHVÁLY (BREVIÁŘ) – setkávání nejen při modlitbě probíhá na faře v Žamberku po úterní 
večerní bohoslužbě přibližně od 18:45. Zveme další zájemce.

Pastorace a aktivity s mládeží:

NÁBOŹENSTVÍ -   probíhá dle plánu  Žbk na faře (pondělky),  Slatina ve škole. Proběhla diskuse, co je 
cílem náboženství, učení a předávání informací, že vztah s Bohem se buduje v rodinách a ve 
společenstvích,  shodli jsme se na tom a zaznělo,  že děti jsou budoucností farnosti a proto je třeba 
dát tomu důležitost.

1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude při slavnostní mši svaté v neděli 12. června od 9:30 hod v chrámu sv. Václava 
v Žamberku

SPOLČO - Katecheze pro mládež  – vždy v pátek po večerní mši na faře v Žamberku. Základem je  
1/2hod katecheze na různá biblická témata  

Jarní prázdniny :   týden v Krkonoších na chatě Sokolka - se vydařily a zvládly  i s Popeleční středou 
díky ochotě a vstřícnosti.  Byli jsme informováni,  že popelec se v naší diecézi může udělovat pouze na 
Popeleční středu

Proběhl návrh  P. Wieslawa   pro strarší děti udělat  tábor ve stylu duchovního cvičení- zamyslet se nad 
svým životem

Letní prázdniny: 2 tábory

1. tábor stany  -  Štěnkov u Třebechovic pod Orebem od  23. - 30.7. 2022 ( hledá se místo a datum do 
budoucna)

2. tábor Vodák -  Berounka proběhne těsně před táborem Štěnkov tedy od 17.7.-23.7.2022

DUBEN  

Nově vždy 1. čtvrtek v měsíci v 15.30 Žampach bohoslužba ( pro kliety a zaměstnance Ústavu 
Žampach) slouží P. Wieslaw.



Od dubna vždy 1. sobotu v měsíci od 9.00 hod :  ministrantské setkání - zván je kdokoliv, kdo se chce 
účastnit přípravy a chodu bohoslužby

KVĚTNÁ NEDÉLE    10.4. 2022     Bude pouze jedna a to v Žamberku    

Sraz v 9.30 -  pěší zóna Žamberk záhájení průvodu ( svěcení ratolestí, čtení evangelia)

Odpoledne SETKÁNÍ RODIN  zač. ve 14.00 v kostele

ZELENÝ ĆTVRTEK 

10.00 Missa Chrismatis v Hradci Králové – v 9.00 odjezd ze Žbk s ministranty

17.00 Slatina nad Zdobnicí  

19.00 Žamberk vigilie – obřad umývání nohou

23.00 – 1.00  Svatá hodina

VELKÝ PÁTEK   

7.00 Ranní chvály 7.30 Adorace – celodenní

Velkopáteční obřady – uctívání kříže

15.00 Písečná 

16.30 Slatina nad Zdobnicí

18.00 Žamberk 

19.30 křižová cesta tradičně  v zámeckém parku

BÍLÁ SOBOTA   

7.00 Ranní chvály 7.30 Adorace – celodenní

18.00 Slatina nad Zdobnicí - Vigilie

20.30 Žamberk Obřad velikonoční Vigilie  ( Křest , Biřmování, Hana a Ivan Partlovi)

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ slavnost

8.00  Lišnice  - žehnání pokrmů

9.30  Žamberk - žehnání pokrmů

11.00  Písečná - žehnání pokrmů

Pondělí velikonoční - POUZE jedna bohoslužba 8.30 Žamberk

večer 19.30  - Motlitba otců

Novéna k Božímu milosrdenství začíná  na Velký Pátek a potrvá až do soboty 23.4. 

 A 23.4. vecer 20.00 hod  se bude konat Vigílie k Božímu milosrdenství.

KVĚTEN

Májové pobožnosti budou po mši svaté ve všední den , v neděli na Rozárce od 16.00 hod.



1.5. cyklovýlet dle počasí a domluvy

2.5-9.5 2022 plynování kostela Písečná

Další oznámení 

10.6. NOC KOSTELŮ - bude se konat formou večerních chval od 20:20 hod v chrámu sv. Václava v 
Žamberku

Farní Zpravodaj – frekvence , témata, vize k zamyšlení

Z technických záležitostí

Voda v kapli Panny Marie Bolestné bude řešena p. Venclem                                                                             
Písečná - výměna oken se přesouvá na příští rok – zatím není dotace                                                             
Slatina nad Zdobnicí – oprava dveří kostela- není stanovisko, rozpočet, je třeba oslovit rozpočtové 
znalce, architekty                                                                                                                                                        
Žamberk - restaurování dveří kostela pokračuje, plánuje se oprava topení na faře, je třeba řešit 
problémy s holuby nejen na půdě kostela, už i v kostele !                                                                                  

Byli jsme seznámeni s výsledky hospodaření farnosti .

Příští zasedání pastorační rady se bude konat 9.5.2022 

Zapsala Bohumila Lipenská

      


