
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 28. 11. 2022 

 

Přítomni: P. Wiesław Kalemba, Marie Souradová, Michaela Foglová, Aneta Holubářová, Marie 

Hanzelková, Bohumila Lipenská, Ondřej Jäger, Tomáš Ježdík 

On-line: Jaroslav Vychytil 

Omluveni: Jitka Macháčková, Marek Faltus 

Otec W. poděkoval za vše, co se podařilo, za veškeré práce kolem i uvnitř kostelů, za setkávání a 

pomoc s pracemi na faře, za uspořádání farního dnu v Písečné. Děkuje též obci Písečná za pozvání 

na zahájení adventní doby a rozsvícení vánočního stromu. 

Proběhla informace o plánovaných akcích pro děti a mládež pro příští rok. V březnu o jarních 

prázdninách pojedou mladí ze Spolča na chatu do Jeseníků, v létě se mohou děti těšit na dva tábory. 

Vodácký tábor –  řeka Otava – termín 16.-22. července 2023 

Dětský farní tábor – tábořiště Svratouch – termín 20.-27. srpna 2023 

Další velkou duchovní akcí pro mladé bude CSM (Celosvětové setkání mládeže) v portugalském 

Lisabonu. Termín: 1.-6. srpna 2023. Otec Wiesław navrhuje, aby farnost částečně podpořila 

finančně ty z mladých, kteří se aktivně podílí na životě farnosti a setkání by se nemohli zúčastnit 

z finančních důvodů. 

 

Pastorační plán farnosti 

 

Prosinec 

Začíná adventní období. Každý adventní čtvrtek v prosinci budeme mít možnost zajít na rorátní mši 

svatou, která začíná v 6 hodin ráno v chrámu sv. Václava v Žamberku. Poté bude setkání u 

společného stolu při snídani na faře. 

Mše svatá s návštěvou Mikuláše a andělů bude v sobotu 3. prosince v zámecké kapli od 16:30 

hodin. 

Instalace vánočních stromků do kostela sv. Václava a s tím spojená výzdoba je naplánována na 

sobotu 17. prosince od 8 hodin ráno. V tento den bude také možnost přistoupit ke svátosti smíření 

od 10 hodin. 

Na sv. Štěpána 26. prosince bude tradiční výšlap na Žampach. Sraz je na velkém parkovišti před 

Domovem ve 14 hodin odpoledne. 

30. prosince bude v 18:30 hodin mše sv. v Žamberku, po mši svaté zveme na vánoční setkání na 

faře. Bude možnost přiťuknout si požehnaným vínem. 

 

Vánoční bohoslužby 

24.12.   25.12.   26.12.   1.1.2023 

15 h Líšnice  9:30 h Žamberk 9:30 h Žamberk 8h Slatina 

17 h Písečná  11 h Písečná     9:30 h Žamberk 

21 h Slatina        11 h Písečná 

24 h Žamberk 

 

Příští setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí 16. ledna v 19 hodin. 

 

Zapsala: Marie Souradová 

Schválil:  P. Wiesław Kalemba 

 


