Farní zpravodaj
číslo 4.
duben 2006

Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk

Všemohoucí Bože,
nám všem, kdo jsme ohroženi
vědomím ukřivděnosti,
vědomím bezvýchodnosti
svého postavení,
vědomím marnosti svých obětí
a vědomím své bezmocnosti
proti zlu,
vlej hlubokou nadpřirozenou víru
ve Zmrtvýchvstání svého Syna,
které proměnilo potupnou popravu
v nejslavnější vítězství
a krátkozraký jásot v neslavné ticho.
Tuto cyrilometodějskou víru
rozmnožuj v nás
Bůh † Otec, † Syn a † Duch Svatý.
Modlitba kardinála Štěpána Trochty
(Velikonoční přání z roku 1974)
Přejeme a vyprošujeme všem radostné a pokojné prožití velikonočních
svátků a hlavně hodně milostí od našeho vzkříšeného Ježíše Krista.
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který
symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a
účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na
jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad
ratolestmi: "… požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem
Kristem."
Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho
utrpení vjedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně
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Katechismus na pokračování část 4.
PŘEDÁVÁNÍ BOŽÍHO ZJEVENÍ
V předchozích článcích jsme si objasnili, že Boha
můžeme poznávat nejen naším lidským rozumem, ale
také, že sám Bůh v dějinách se nám dává poznat (zjevuje se
nám), když mluví s konkrétními lidmi (např. Noe,
Abraham, Mojžíš), když posílá proroky a toto poznání
dovršuje tím, že k nám posílá svého Syna Ježíše.
Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy, to je k
poznání Ježíše Krista (srov. 1Tim 2,4). Proto i Ježíš dává apoštolům
příkaz, aby evangelium (v překladu „radostnou zvěst“), které přislíbili
proroci, které on naplnil a vyhlásil, šířili mezi všemi národy jako
pravdivý pramen jak dosáhnout spásy a záchrany (Mt 28,19-20).Tato
radostná zvěst obsahuje nauku (věrouka), příklad života (morálka) i
způsob služby Bohu (liturgika).
Apoštolové tento příkaz věrně plnili, chodili a kázali, později, když
ubývalo přímých svědků, kteří se s Ježíšem setkali, začali oni a jejich
spolupracovníci postupně události z Ježíšova života a jeho učení
zaznamenávat písemně. Aby se evangelium zachovalo neporušené a bylo
dále hlásáno až do konce věků, zanechali apoštolové jako své nástupce
biskupy, kteří měli dále pokračovat v jejich úkolu.
V průběhu 2. poloviny 1.století a počátkem 2. století vznikají písemné
záznamy o tom, co Kristus učil a dělal. Pro zajímavost nejstarší z evangelií
je Markovo a vzniklo zřejmě kolem r. 60, naopak nejmladší je Janovo, které
vzniklo na sklonku 1. století. Samozřejmě v knihách Nového zákona
nejsou zaznamenány všechny události Ježíšova života ( Jan 21,25).
A existují také spisy, které nebyly zařazeny do kánonu knih Nového
zákona, tak jak jej dnes známe, jako například evangelium sv. Petra,
Jakuba, Tomáše.
Aby spis mohl být zařazen do kánonu, muselo se prokázat, že kniha
byla sepsána apoštolem nebo jeho přímým spolupracovníkem, spis musel
obsahovat pravou víru, to znamená, že musel být v souladu s živou tradicí
prvních století a musel být používán k veřejnému čtení při křesťanských
shromážděních. Kánon knih Nového zákona byl definitivně uzavřen až ve
4. století. Do té doby se někteří snažili do kánonu protlačit i jiné knihy,
případně z něho některé knihy vyloučit. Starozákonní spisy, které máme
společné s našimi „staršími bratry ve víře“ židy, byly zařazeny do
křesťanské Bible tak, jak byly schváleny sborem učitelů Zákona na synodě
v Jamnii r.90 po Kristu.
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Obsah Božího zjevení pro nás zachycují a uchovávají tzv.
apoštolská tradice a Písmo svaté. Apoštolskou tradicí, často zvanou
posvátnou tradicí, rozumíme vše, co je obsahem naší víry a není zachyceno
v Písmu svatém. Ona byla první a můžeme říci,že s její pomocí vznikl i
novozákonní kánon Písma svatého, protože spisy, které byly do Písma
zařazeny, musely být ve shodě s ní. Tato tradice tedy uchovává díky Duchu
svatému i pravdy, které nejsou v Písmu svatém obsaženy. Proto církev
nečerpá svou jistotu o tom, co bylo zjeveno, pouze z Písma svatého, ale ctí
obojí.
Výklad Božího zjevení je svěřen učitelskému úřadu církve, to je
biskupům ve spojení s papežem, jako nástupcům apoštolů. Tento úřad není
víc než Boží slovo, není nad ním, ale slouží mu. S pomocí Ducha svatého
má slovo Boží zbožně slyšet, svědomitě střežit a věrně vykládat. K tomu
slouží i tzv. dogmata, články víry, které mají být světlem na cestě naší víry
a dávají jí jistotu. Dogma bylo v historii vyhlašováno jako reakce na
napadání některých pravd, které jsou neopomenutelnou součástí pokladu
víry. Nepřijetím těchto pravd byla ohrožena celistvost Božího zjevení,
které bylo církvi svěřeno.
Posvátná tradice, Písmo svaté a učitelský úřad jsou podle moudrého
Božího rozhodnutí tak propojeny, že jedno bez druhých nemůže být a
všechny dohromady pod vlivem Ducha svatého účinně přispívají ke spáse
duší.
K zamyšlení:
Věřím všemu co církev učí? Pokud ne, snažím se dozvědět se více a
objasnit si nesrovnalosti? Co dělám já osobně pro šíření radostné zvěsti o
spáse?
Marie Grombířová
Oznámení
Redemptoristé, kteří pořádají lidové misie ve farnostech, uskutečňují
pro účastníky těchto misií i ostatní zájemce vždy ve dvou jarních
termínech a ve dvou podzimních pouť k nim na Horu Matky Boží u Králík.
Na sobotu 3.6.2006 se připravuje pouť na tato místa i z našich farností.
Bližší informace budou poskytnuty po dohodě a upřesnění programu z
jejich strany.
MG
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Ze zápisů pastorační rady
Konané dne 20. 1. 2006:
Přítomni : P. O. Kučera,
pí. Halbrštátová, pí. Dostálková,
p. Fajgl, p. Poláček, p. Matyáš, p.
Jedlinský, p. Ježdík, pí. Králová.
Omluveni: p. Tůma, p. Zářecký, p.
Faltus.
Setkání nové pastorační rady zahájil P.
Oldřich modlitbou.
Poděkování členům minulé pastorační
rady.
Představení nových členů nynější
pastorační rady.
Poděkování za pomoc při zajišťování chodu farnosti i všechny ostatní
aktivity. Poděkování za práci s dětmi při „Papežském misijním
díle“ a za zhotovení dárků (150) pro léčebnu Albertinum Žamberk.
Poděkování za vedení účetnictví, matrik i za přípravu a vydání „Zpráv ze
Žamberecké farnosti.“
Poděkování za nástěnky, vyučování náboženství, vedení bohoslužeb,
kostelníkování i oběma sborům : dětí i dospělých.
Seznámení s průběhem a výsledky TS 2006 nejen v Žamberku, ale i v
Písečné a Slatině.
Volby: místopředseda pastorační rady:
sekretář:
volený člen ekonomické rady:
jmenovaný člen ekonomické rady:

Tomáš Ježdík
Zdislava Králová
Marek Faltus
Pavel Zářecký

Protože 1 ze dvou kostelnic naší farnosti se bude stěhovat, hledáme další
farníky, kteří by se zapojili do služby kostelníka, kteří by pomohli s
květinovou výzdobou. Prosíme také o pomoc při zajišťování
vedení bohoslužeb služba akolytů. Také ve složení skupin na úklid
dochází ke změnám, je třeba zajistit funkční skupiny - eventuelně
vytvořit nové. Prosbu o pomoc vyhlásíme i v kostele při nedělní
mši svaté.
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V únoru se bude provádět evidence církevního majetku pod vedením
zaměstnance z biskupství.
Výhled prací na rok 2006 :
Slatina nad Zdob.:
kostel - oprava fasády, zároveň odvodnění; nové
podesty lavic
fara - po smrti bývalé hospodyně objekt vyklidit a využít k nájmu.
Písečná: kostel - opravit pískovcový práh vchodu do kostela, natřít okna,
nové koberce a nachystat dokumentaci oprav.
fara - řešit vytápění budovy efektivnějším a ekonomicky
zajímavějším způsobem.
Rybná nad Zdob.: kostel - natřít lavice, oprava věže, nátěr fasády oslovit
obec o lepší spolupráci a podíl na financování.
fara - také jednat o spolupráci a řešení nájemního vztahu.
Žamberk : kaple na Rozálce - vstupní mříž, oprava střechy.
kaple P.M.Bolestné - podlaha, nátěr fasády.
kostel - pokračovat v restaurování lavic, pokračovat v opravě
ohradní zdi, řešení statiky kostela, přípravné práce na vymalování
interiéru kostela, oprava fasády, nové osvětlení v interiéru,
příprava na obnovu fasády kostela (především věží a řešení
ucpaných okapů na věžích), osvětlení kostela, vstupní mříž,
parková úprava okolí kostela + nové chodníky.
fara - oprava vchodových dveří; výhledově znovuobnovení
zařízení knihovny.
Pro dětský chrámový sbor klavír z Pastoračního fondu biskupství Hradec
Králové.

Konané dne 17. 3. 2006
Přítomni : P. O. Kučera, T. Ježdík, P. Zářecký, F. Poláček, V. Matyáš, p.
Fajgl, p. Jedlinský, Z. Králová.
Omluveni: pí Halbrštátová a pí Dostálková z Písečné, P. Tůma, M. Faltus.
Omluvil se také p. starosta, který byl na dnešní jednání pozván, pro nemoc.
Slíbil účast na příští schůzi.
Farní zpravodaj - Žamberk
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Setkání pastorační rady zahájil P. Oldřich společnou modlitbou.
Poděkoval všem, kdo se podílí na chodu farnosti.
Velikonoce 2006 - pořad bohoslužeb :
Svátost smíření :
V sobotu 8.4. ve 13.00 hod. křížová cesta do Písečné podle počasí.
Zajistit:
Květná neděle
Zelený čtvrtek mytí nohou
Getsem. zahrada - Boží hrob v kapli P. Marie Bolestné.
Příprava ministrantů na velikonoční bohoslužby.
Stále hledáme kostelníka : modlit se, oslovovat farníky.
„Včasný příchod na mši sv.“ hlavně v neděli:
sestavit krátký příspěvek do Farního
zpravodaje, hlavně hledáme řešení,
aby lidé nechodili pozdě a nerušili
ostatní.
Po velikonocích začne evidence církevního majetku i pro účetnictví a
předávání farnosti.
Slučování farností: mělo by se provádět podle katastrální příslušnosti
alespoň v rámci kraje.
Ve Slatině n. Zd. probíhá výběrové řízení na opravu zdejšího kostela, jedná
se také o dotacích z kraje, obce i farnosti.
Písečná: od obce přislíbena pomoc, snaha o splnění fin. příspěvku.
Oprava kostela v Žamberku: přislíbeno 70.000,- Kč na opravy z obce, pak
ještě podle dotací z ministerstva kultury a Pardubického kraje.
Na opravu fary je přislíbeno 50.000,- Kč z fondů biskupství v Hradci
Králové.
Zvýšil se příjem farnosti z nájmu z Papírnictví a běží nájem z Cestovní
kanceláře.
Byla provedena 1. revize zvonů po instalaci - musí provádět renomovaná
firma, náklady v Žamberku činily 5.000,- Kč a pan baron Parish
přislíbil její zaplacení.
Revize proběhla i v Rybné n. Zd., kde ji objednala a zaplatila obec.
Další výhledy:toalety v kostele v Žamberku v bývalé oratoři.
Betlém se umístí „na kolečka“, dával by se pak k zadní mříži.
Odpadlo by hlídání kostela při jeho „vystavení“.
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Příprava na 1. svaté přijímání, které bude v červnu a na sv. biřmování, které
bude na svatého Václava, začne po velikonocích.
Obec Písečná žádá o zapůjčení obrazu šlechtice, který chce umístit v
místnosti obecního úřadu. Obraz je církevní majetek a je v
inventáři farního majetku. Nutno vypracovat vhodnou smlouvu
(pojištění proti ztrátě, poškození) P. Zářecký.
Další pastorační rada : 19. 5. 2006.
O známení
Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá
na sobotu 22. dubna 2006 od 8.00 - 11.30 hod.
humanitární sbírku za účelem poskytnutí materiální
pomoci potřebným občanům po celé republice
prostřednictvím Diakonie Broumov.
Darovat můžete šatstvo, lůžkoviny, přikrývky,
závěsy, záclony, látky, vlnu, hračky, školní potřeby.
Prosíme noste vše čisté a použitelné na faru v
Žamberku, Kostelní 65-garáž.
Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným.
Za římskokatolickou farnost P. Oldřich Kučera
Vzácné setkání
Snad každý z nás už prožil setkání, na kterém mu opravdu záleželo.
Zkuste si na chvíli zavzpomínat, kdy to bylo a jaké přípravy jste kvůli
vzácné příležitosti, setkat se s někým významným, podnikli.
Někdo se setkal s významným politikem, někdo zavzpomíná na osobní
setkání s biskupem. Pro někoho bylo důležitější právě prožité rande a jiný
vzpomene na to, jak šel žádat o ruku budoucí manželky. Pro někoho bylo
velmi důležité setkání s novým potencionálním zaměstnavatelem....
Asi mi dáte za pravdu, že na takové vzácné setkání se člověk snaží co
nejlépe připravit. Už dopředu uvažuje o čem bude mluvit, aby při schůzce
nepromarnil čas přemýšlením o tématu rozhovoru. Každý se snaží dobře
připravit i svůj zevnějšek. Ženy zajdou k holiči, možná i na kosmetiku.
Muži vytáhnou ze skříně sako, které už dávno neměli na sobě.
Samozřejmostí pak je, že na místo schůzky se dostavíme včas. Včas
Farní zpravodaj - Žamberk
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neznamená s vyplazeným jazykem na poslední chvíli, ale znamená to, že
přijdeme s určitým předstihem, abychom dokázali i v případě něčeho
nepředvídatelného ještě přijít před stanoveným termínem, aby na nás
vzácný protějšek nemusel čekat.
Jestliže jsme byli ochotni podniknout tolik příprav pro setkání s
nějakým člověkem, jsme také ochotni podniknout stejné přípravy kvůli
setkání s Bohem? Možná si teď kladete otázku, kam tím mířím. Je to
jednoduché. Stává se pravidlem, že na mši svatou přichází čím dál větší
počet věřících na poslední chvíli, ale mnoho z nás přichází i pozdě. Je snad
pro nás setkání s Pánem tak málo důležité, že nemůžeme přidat pár minut
navíc a přijít o něco dřív?
Když jsem byl malý ministrant, učili mě, že musím přijít do kostela 10
minut před mší svatou, abych mohl ministrovat. Bylo totiž potřeba, abych
se připravil. Musel jsem se ustrojit do ministrantského šatu, domluvit s
ostatními ministranty co kdo bude dělat a taky se alespoň chvíli ztišit a
„přepnout“ své myšlenky ze shonu kolem sebe na Boží hlas. Pokusme se o
to i dnes. Užitek ze mše svaté bude pro nás mnohem větší. A nejen pro nás,
ale i pro ostatní kolem nás, které svým pozdním příchodem nevyrušíme. V
neposlední řadě také pomůžeme k většímu soustředění těm, kteří se starají
o liturgii, ať už u oltáře, zpěvem nebo jinou formou.
Na závěr své úvahy bych chtěl napsat, že i přes veškeré úsilí o včasný
příchod může nastat situace, kdy člověk nemůže přijít včas. Je ale rozdíl,
jestli to bylo proto, že jsem chtěl dočíst kapitolu z napínavé knihy,
dokoukat se na sportovní přenos v televizi, dospat proflámovanou noc,
nebo se těsně před odchodem z domu počůralo mé malé dítě, případně se
udělalo někomu špatně a já jsem se mu snažil pomoci...
Mějme tedy na paměti, že mše svatá je opravdu důležité setkání, na které
bychom se měli dobře připravit a pokud možno přijít včas. Je ale také
pravda, že pokud už vidíme, že se nám to nepovede, je lepší přijít i pozdě,
než vůbec. Důležité je naše rozhodnutí, že příště už to dokážeme.
Boží milostí naplněné Velikonoce, správné naladění na Boží hlas a
pokoj v srdci přeje
bratr Tom
Svoje případné komentáře a připomínky můžete zasílat na email ondrej_jager@centrum.cz. Pokud máte vlastní příspěvek, můžete jej zaslat na výše
uvedenou adresu, nebo zanechat na faře.
Tento Zpravodaj byl vydán díky dobrovolným příspěvkům aktivních farníků za
vydatné pomoci našeho pana faráře.
8. strana

Farní zpravodaj - Žamberk

