Farní zpravodaj
číslo 5.
červen 2006

Římskokatolická farnost - děkanství Žamberk

Slavnost prvního svatého přijímání
V neděli 11. června 2006 v 9.15 při
společném slavení Eucharistie v Žamberku
přijalo 16 dětí z našich farností 1. sv.
přijímání. Děti byly ze Žamberka, Slatiny
nad Zdobnicí, Písečné, Litic a Lukavice.
Děkujeme otci Oldovi za přípravu dětí na tuto
slavnost! A přejeme všem dětem, aby na
radost tohoto dne nikdy nezapoměly a na
setkání s Ježíšem v Eucharistii se vždy těšily!
Buďme jim, prosím, všichni velkou oporou!
Bronislava Halbrštátová
Katechismus na pokračování - část 5.
PÍSMO SVATÉ
Písmo svaté se dělí na Starý zákon, který ve 46 knihách
popisuje události od stvoření po Kristův příchod a Nový
zákon, který ve 27 knihách představuje Krista jako Mesiáše,
zachránce, jehož příchod byl slíben, předpovězen a očekáván,
jak o tom hovoří texty Starého zákona.
Církev přijímá Písmo svaté ne jako slovo lidské, ale
slovo Boží, a věří, že knihy byly sepsány z vnuknutí Ducha svatého a jejich
původcem je tedy Bůh. Nemůžeme si představovat, že by Bůh sám sepisoval
tyto knihy, ani že slovo od slova všechno někomu našeptával či diktoval. On si
vybral konkrétní lidi, inspiroval je v myšlence, kterou chtěl vyjádřit a použil
jejich schopnosti a síly. Působil v nich tak, aby zaznamenali všechno, co on
chtěl. Texty Písma svatého jsou různé a je vidět, že je zaznamenali různí lidé.
Například Lukášovo evangelium napsal vzdělaný člověk, pravděpodobně
lékař a je typické tím, že se v něm píše nejvíce o ženách, že bylo určeno pro
pohany, kteří přijali víru a naopak Matoušovo evangelium bylo určeno pro
židy, kteří přijali křesťanskou víru (obsahuje nejvíce odkazů na Starý zákon,
který židé dobře znali a v nich dokazuje, že Ježíš je slíbeným Mesiášem).
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My v současné době vnímáme, že naše mládež často nechápe starší
generaci, protože každý z nich vyrůstal v trochu jiné době a v jiných
podmínkách. Tyto rozdíly se v daleko větší míře projevují i v biblických
textech, protože od jejich sepsání utekla již pěkná řádka století (nejstarší
písemné texty vznikly v době krále Šalamouna v 10. století před Kristem a
nejmladší na konci 1.století po Kristu). Proto je potřeba znát poměry v době,
kdy autor žil a text sepisoval, abychom správně pochopili smysl biblického
textu. Důležité je znát okolnosti politické, zda text vznikl v době útlaku či v
době svobody, i hospodářské poměry, znát jak se tehdy lidé vyjadřovali a jaké
měli zvyklosti.
Další důležitou informací je správné
poznání literárního druhu, který autor
používal, odlišně podávají pravdu texty
historické, prorocké, básnické či jiné druhy.
Například text o Jonášovi a jeho pobytu v
břiše veliké ryby nás nechce ohromovat tím,
co Bůh může a nemůže, či v nás vzbuzovat
pochybnosti, ale obrazně vyjádřit podstatnou
informaci o tom, jak jedná Bůh i v největším
neštěstí má pro člověka, který ho zklamal,
východisko. Zároveň Jonášovy tři dny v
břiše veliké ryby jsou symbolem třech dnů, po které Kristus byl uložen v hrobě.
Odborníci, kteří zkoumají texty, rozlišují dva základní smysly Písma a to
literární, kdy se snaží zjistit, jak věci zamýšlel autor a duchovní, kdy se snaží
všechny události vnímat ve světle věčnosti jako cestu, kterou nás Bůh vede k
němu.
Ke správnému poznání literárního smyslu se texty podrobují různým
analýzám, aby se zjistilo o jaký literární druh se jedná (vyprávění, metafora
aj.), co úryvku předchází, co navazuje (kontext), jaká je struktura vlastního
textu, která klíčová slova se v úryvku opakují a mnoho dalších určujících
prvků.
Abychom dokázali správně určit duchovní smysl, tedy pochopit a přijmout
to božské, potřebujeme nejprve znát smysl literární - to, co je v textech lidské.
Pokud neurčíme či nebereme vážně literární smysl zamýšlený svatopiscem,
každý čtenář si daný text může vyložit v podstatě jakkoliv. Mimo jiné také
právě kvůli těmto odlišným výkladům v dějinách docházelo k různým
neshodám, ke vzniku nových církví a různých sekt.
Duchovní smysl správně určíme, když na prvním místě vidíme život Ježíše,
jeho smrt a vzkříšení, jeho nabídku spásy pro každého a pod tímto zorným
úhlem čteme a zkoumáme všechny texty. Díky tomu můžeme hlouběji
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pochopit i některé starozákonní události, protože na Krista připravují a
poukazují.
Bible není učebnicí dějepisu, zeměpisu či jiných odborných předmětů,
ale „učebnicí“ jak dojít ke spáse. Vše, co v ní je psáno, nám má pomoci na
naší cestě k Bohu. Bible odhaluje vztah Boha k člověku, ukazuje jaký Bůh je a
jak jedná v různých situacích a zároveň ukazuje jednání člověka, jeho snahu,
touhu i selhání. Bible je kniha plná naděje, že Bůh člověka miluje i přes jeho
nedokonalost a slabost.
Tak jako pomocí Ducha svatého bylo Písmo sepsáno, tak s jeho pomocí
má být i vykládáno. To platí pro všechny odborníky i pro každého z nás. I my,
obyčejní věřící, máme Bibli číst a proto, abychom četli s užitkem, měli
bychom začít právě modlitbou. Poprosit o Ducha svatého, abychom čtený text
správně pochopili a našli v něm to, co je pro nás, naši konkrétní situaci a naši
cestu ke spáse důležité.
Církev v současné době naléhavě vybízí všechny věřící k častému čtení
Písma svatého, aby poznali Krista. Již sv. Jeroným (340-420), který přeložil
texty Písma svatého z původních textů do latiny tak bravurně, že jeho překlad
byl používán až do poloviny minulého století, ve své době prohlásil: „Neznat
Písmo znamená neznat Krista!“
K zamyšlení:
Čtu já osobně Bibli pravidelně, často, někdy, vůbec?
Mám zájem se dozvědět o Bohu něco víc - co jsem ochoten a schopen pro to
udělat?
Mgr. Marie Grombířová
Dětský sboreček
Dnes vás chci seznámit s tím, co se nám s dětmi podařilo uskutečnit v
prvních měsících letošního roku.
Od druhého lednového týdne jsme začali nacvičovat nové ordinárium a
první z nově připravených písní. Scházeli jsme se každý týden v pátek. V
březnu jsme měli takovou malou oslavu. 12.3. to bylo dva roky, co jsme se na
faře sešli poprvé… Zavzpomínali jsme a obdarovali děti malými upomínkami
a obrázkem s nápisem: CHVALTE HOSPODINA VŠICHNI LIDÉ,
CHVALTE HO ZPĚVEM. (Ž 117,1) to aby na to stále pamatovaly…
V době postní jsme zazpívali při bohoslužbě v kapli P.Marie Bolestné po
křížové cestě, kterou připravily děti s Maruškou Souradovou.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně jsme společně prožívali a svým zpěvem
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doprovodili při mši svaté v Písečné. Následovalo hraní v Kostelci nad Orlicí,
kde pan biskup Kajnek udílel svátost biřmování, dále pak v Líšnici a v
Lanškrouně. S příchodem měsíce května přibyly k novým písním skladby
mariánské a litanie. Těmi jsme mohli poděkovat naší Nebeské Mamince při
pátečních májových v Žamberku. 14. května jsme byli pozváni do Rychnova
nad Kněžnou, abychom doprovodili udílení svátosti biřmování. Děti s
nadšením pozorovaly otce biskupa Duku.Některé obřady (např. obřad
Rozeslání) viděly poprvé. Květen jsme „uzavřeli“ zpěvem ve
Verměřovicích…
Zkoušky probíhaly i nadále, protože
jsme se chtěli dobře připravit na velikou
slavnost naší farnosti: v neděli 11.června
jsme zpívali a hráli v Žamberku, kde i
některé děti ze sborečku přijaly poprvé
Ježíše do svého srdce
slavilo se
1.sv.přijímání!...
Teď se těšíme na další páteční setkání, při
kterém si chceme na závěr školního roku
na farní zahradě udělat opékačku…
Co bylo letos při našem zpívání nové? Máme možnost doprovázet se na
nový digitální klavír!
Díky projektu otce Oldřicha jsme dostali příspěvek na nový nástroj i z
pastoračního fondu biskupství královéhradeckého! Další poděkování patří
všem dětem a rodičům a dalším dobrodincům za jejich příspěvky! Tak DÍKY
VŠEM!
Znovu zvu každého, kdo má chuť zpívat a hrát, aby přišel mezi nás! A všem,
kteří už přicházejí, přeji i nadále hodně vytrvalosti a síly a chci vás ujistit, že
radost, kterou rozdáváte, vám náš štědrý Otec jistě mnohonásobně vrátí!...
Bronislava Halbrštátová

Ze zápisů pastorační rady
Přítomni :
P. O. Kučera, F. Poláček, V.
Matyáš, p. Fajgl, p. Jedlinský, M. Faltus, pí
Halbrštátová, pí Dostálková, Z. Králová.
Omluveni: P. Tůma, T. Ježdík.
Hosté : pan starosta, M. Mikysková.
Setkání pastorační rady zahájil P. Oldřich
společnou modlitbou. Dále přivítal pana
starostu, který byl na toto setkání pastorační
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rady pozván.
Poděkoval všem, kdo se jakoukoliv prací podílí na chodu všech farností.
Další poděkování a také přání všeho dobrého patřilo panu Fajglovi k jeho 80.
narozeninám.
Program farnosti : oprava statiky kostela 832 tisíc Kč.
podíl: státu (EU), města, farnosti
dokončení opravy ohradní zdi 350 tisíc Kč
Čerpání z Fondu regenerace městských památkových zón.
Na biskupství žádost na čerpání z Fondu na zabezpečení církevních
památek dotace na mříže : - v kapli sv. Rozálie (45.000,- Kč), mříž je již
instalována a kaple může být otevřena.
- v kostele - bude dotována
Pan starosta: spolupráce a finanční spoluúčast města začala v r. 2002.
V letošním roce by měla být využita možnost získání 836.000,- Kč z Fondu
na regeneraci městských památkových zón část na statiku kostela, část na
dokončení opravy ohradní zdi. Město dává ročně z rozpočtu 70.000,- Kč
církvím - částka není přímo účelově vázána, použití dle potřeby.
Osvětlení kostela: vloni se vyčlenilo 300.000,- Kč, ale podle výběrových
řízení je tato částka nedostatečná, náklady by byly nejméně 500.000,- Kč.
Jedná se, zda by bylo možné některé přípravné výkopové práce apod. provést
svépomocí, a tak získat chybějící část financí.
Za autobusovým nádražím a kostelem se bude stavět během léta obchodní
dům Discont Plus. Výhledově se uvažuje o vybudování pěší zóny, spojující
náměstí a důležité objekty na nové přeložce (autobus. nádraží, obchodní domy
Discont, Konzum a následně i polikliniku).
Další výhledové plány města.
- Žádost o finanční podporu při opravě střechy kaple sv. Rozálie.
- Žádost o rekonstrukci kaple sv. Vojtěcha na hřbitově.
- Spolupráce města a farnosti na těchto akcích.
V Rybné nad Zdobnicí žehnání praporu v sobotu 17. 6. ve 13 hodin.
Stále se hledá další kostelník pro Žamberk.
1. svaté přijímání v neděli 11. června v Žamberku i pro děti z okolních
Farní zpravodaj - Žamberk
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farností.
Termíny poutí :
Kaple nad Betlémem
Kameničná
Helvíkovice
Kaple sv. Anny
Kaple „Pod Suticí“
Zámecká kaple
Rozálka (kapel. pouť)
Písečná

sobota 10.6. v 16.30 hodin
neděle 11.6. ve 14.00 hodin
neděle 18.6. ve 13.30 hodin
středa 26.7. v 18.30 hodin
úterý 15.8. v 18.30 hodin
sobota 2. 9. v 16.30 hodin

Farní tábor proběhne pro děti od 7 - 15 let v termínu od 16. do 22. července
2006 ve farní chaloupce ve Slatině nad Zdobnicí (budova fary).
Fara ve Slatině hledá se způsob využití. Knihovna převezena do Žamberka
na faru knihy budou označené, prozatím ve zdejší knihovně. Archív není
oficielní řešení. Mohl by se umístit na kůrky v kostele, nebo do místnosti
městské knihovny za nájem.
Z biskupství proběhla inventarizace církevního majetku.
Písemné pojednání o pozdních příchodech, zadané jako domácí úkol z
minulé pastorační rady, jsme bohužel, až na 2 výjimky, neodevzdali napravit!!
Další pastorační rada : 25. 8. nebo 1. 9. 2006.
Zapsala : Zd. Králová
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ

V prvních číslech Farního zpravodaje jste si
mohli přečíst informace o setkávání rodin s dětmi
v rámci PMDD. Hlavní naší činností je podpora
projektů na pomoc chudým dětem z misijních
zemí (finanční i duchovní). Děti se přitom učí
solidaritě, umění rozdělit se a prožívají radost ze
společenství a z obdarovávání druhých.
V adventní době se do této pomoci mohly děti
zapojit hned několika způsoby. Při hodině
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náboženství jsme si s dětmi povídali o PMDD a promítli si novou videokazetu
Děti pomáhají dětem. Pak už se děti daly do malování vánočních pohlednic a
doma si připravily Jeden dárek navíc pro chudého kamaráda nebo
kamarádku. V kostele vše vyvrcholilo nabídkou pohledů za malý příspěvek a
přinesením dárku (našetřené peníze +
obrázek) jako svůj obětní dar. Z vánočního
stromku zmizely dobroty, které děti dostaly
za odměnu. Zavěšené vizovické pečivo pak
symbolicky zdobilo stromek počtem
přinesených dárků.
Týden před vánočními svátky jsme se
společně sešli na faře, abychom udělali
radost nemocným a starým lidem z
Albertina a Penzionu. Díky výborné
spolupráci obou katechetek Broni i Majky a
šikovným rukám dětí a rodičů se podařilo
připravit a zanést dárky všem, kteří
nemohli na svátky domů.
V novém roce jsme se setkali při masopustním odpoledni, kde jsme si
zahráli postní hru, vyrobili řeřichového mužíka a společně se pomodlili
Misijní růžičku (jeden desátek za děti z misií).
V postní době jsme se připravovali na velikonoční svátky. V pátek 7.dubna
si děti prošly Misijní křížovou cestu. V kapli Panny Marie Bolestné byly
připravené obrázky s patnácti zastaveními. U každého zastavení se četly
prosby za chudé, opuštěné a zneužívané děti z celého kontinentu. Moc hezky
nás zpěvem doprovázely děti z dětského sborečku a na nástroje Broňa a Tomáš.
Doma děti opět malovaly velikonoční pohlednice, které jste si před
velikonočními svátky mohli za malý obnos zakoupit.
Letos byla dlouhá zima, a tak jsme se už těšili na teplejší dny. V květnu a
červnu se děti modlí na farní zahradě u sochy Panny Marie modlitbu Misijní
růžičky. I vy se můžete v pátek mezi 16.30-17.30 hod připojit k nám.
Ještě informace o vybraných částkách, které byly odeslány na podporu
Papežského misijního díla dětí:
za vánoční pohlednice 553 Kč
za Jeden dárek navíc 443 Kč
za velikonoční pohlednice 1246 Kč
Marie Souradová
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Poděkování
Otec Oldřich chce vyjádřit zvláštní poděkování
katechetkám, jmenovitě Mgr. Bronislavě
Halbrštátové a Mgr. Marii Grombířové, za jejich
obětavou práci při výuce náboženství v tomto
školním roce.
RODINNÉ ODCHODY DO KOSTELA
Murphyho zákon odchodů do kostela:
Ať děláte, co děláte, odcházíte-li s rodinkou z domu na mši svatou, vždycky
půjdete o něco později, něž jste původně chtěli.
Klapzubova aplikace zákona:
Na poslední chvíli, zcela nezávisle na rodičovské předvídavosti a
pečlivosti bezprostřední přípravy se určitě něco „vymastí“: počurané
dítě, nekompatibilní ponožky některé z ratolestí, neodkladný telefonát,
botičky zabahněné od sobotní vycházky, ztracená peněženka, startující
oko na punčoše či naopak nestartující auto.
Murphyho zákon příchodů do kostela:
Ať děláte, co děláte, pan farář bude u oltáře vždycky o chvilenku dříve než vaše
rodinka v lavici, takže se bude cítit oprávněn významně po vás loupnout okem.
Zákon diskontinuity odchodu do kostela a příchodu do kostela:
Jestliže se vám podařilo odejít včas z domu, neznamená to ještě, že přijdete
včas na bohoslužbu.
Závěr prof. Tomáše Marného:
Pokud se vám jednou výjimečně podaří odejít včas z domu a přijít včas
na bohoslužbu, opozdí se pro změnu pan farář.
Převzato z knihy: Tomáš Marný z Bludic, A přece se točí...
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
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