Farní zpravodaj
číslo 1.
září 2005

Římskokatolická farnost děkanství Žamberk

Úvodem
Přeji Vám příjemný podzimní
čas. Jsem rád, že se po delší době
podařilo vytvořit pokračování
Farního zpravodaje, který
vyplňuje mezeru
n e d o s t a t k ů
informací. Každý,
kdo si někdy zkusil
vytvářet jakýkoliv
informační nástroj,
dobře ví, co to dá
práce, kolik to zabere
času a kolik sil to
stojí. Možná
i z tohoto důvodu
nastala odmlka ve
vydávání zpravodaje. Doufám,
že tato „vlaštovka“ přinese nový
podhled.
Naše farnost je farností živou.
Bylo by lží tvrdit, že tomu tak
není. Dokonalou také není (je
mnoho co zlepšovat), ale dělá se
mnoho. Velké díky patří všem,
kteří pomáhají konkrétním

způsobem (modlitbou, prací,
financemi).
Každý z nás určitě známe
skutečnost nechtění (pomoc
druhému, rodičům,
učení, vzdělávání
atd.). Tato skutečnost
bolí, obzvláště když je
vidět. Větší radost
mám z toho, když
vidím nedokonalou
snahu než dávání
nechtění najevo.
Někdy bolí, že se
mnoho mluví a nečiní.
Co se daří, je často
vidět kolem nás a je třeba mít
vnímavé srdce a pozornost.
Možná to nejsou velká nebo
převratná díla, ale maličkostí je
spousta. Ty pak tvoří krásnou
mozaiku.
Přeji Vám všem, abyste to, co
se povedlo, viděli více než to, co
se nepovedlo nebo je potřeba.

S vděčností za vše vytvořené a požehnáním P. Olda Kučera
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Katechismus – k čemu?

Uchovávat
poklad víry je
poslání, které
Pán svěřil
církvi a ona je
plní v každé
době. Na druhém vatikánském koncilu, který se konal v
letech 1962-1965, bylo řečeno,
že poklad víry se má nejen
střežit, ale také ho učinit přístupným všem věřícím a všem lidem
dobré vůle. Proto se biskupové
později dohodli na synodě r.
1985, aby byl sestaven nový
katechismus, který bude podložen biblicky a liturgicky, jak zní
koncilní odkaz, a zároveň bude
přizpůsoben současnému životu
křesťanů. Byla ustanovena
komise v čele s Josefem
Ratzingerem, současným
papežem a text byl dokončen
r. 1992.
Katechismus je tradičně
členěn na čtyři části:
1) Vyznání víry – co je
předmětem naší víry (křesťanského tajemství)

2) Slavení křesťanského
tajemství – vysvětlení liturgie
a svátostí
3) Život v Kristu – křesťanské jednání dle Krista a Desatera
4) Křesťanská modlitba –
křesťanské tajemství jako
základ naší modlitby
Název katechismus je odvozen od slova katecheze, kterou se
rozumí soustavná výchova ve
víře a uvedení do plnosti tohoto
života z víry. Tak katechismus
chce pomoci věřícím v poznání
pravé víry, sdílení této víry při
liturgii a ve svátostech, ukázat
jim život z víry a zdůraznit
důležitost modlitby.
Pokud člověk chce poznávat
a milovat Krista, neobejde se bez
těchto čtyřech pilířů naší víry,
když nějaký z nich podcení, jeho
víra „kulhá“. Zkuste se zamyslet
nad tím, jakou přesvědčivost
a kvalitu by měl život křesťana
bez kteréhokoliv z těchto pilířů.
Marie Grombířová

Mgr. Marie Grombířová - vystudovala mimořádné studium pro učitele
náboženství na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, v roce 2003 ukončila
bakalářský studijní program teologie, obor náboženské nauky, na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v letošním roce zakončila tamtéž
navazující magisterský studijní program stejného zaměření.
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Smíšený pěvecký sbor
Smíšený pěvecký sbor při
kostele sv. Václava v Žamberku je složen z nadšených
amatérů, kterým duchovní
tematika není cizí.
Repertoár sboru je tvořen
liturgickými zpěvy, drobnými
barokními a klasicistními
duchovními skladbami
k doprovodu mše a zahrnuje
rovněž méně rozsáhlé mešní
cykly pro funkční využití
(J.J.Ryba–Česká mše půlnoční, mše V. Říhovského, J.
Otčenáška aj.) Pěvecký sbor
se zaměřuje na rozšíření
repertoáru lidových písní
z kancinálu a na nácvik
většího počtu ordinarií, které
bude možné ve spojení s lidem
prakticky využít ke mším.
Složení sboru je proměnné
v závislosti na obsazení
skladby stejně jako na časových možnostech jednotlivých sboristů. Zkoušky
probíhají zpravidla v pátek po

večerní mši sv. nebo dle
dohody.
Máte-li zájem podílet se na
hudebním provozu farnosti
a naučit se správně využívat
a pečovat o svůj hlas, jste
vítáni. Účast ve sboru je
nezávazná, lze ji přizpůsobit
Vašemu času, rodinné situaci
a pracovnímu vytížení.
Velký dík patří všem současným sboristům, kteří i přes
nedostatek času pravidelně
najdou chvilku k tomu, aby
přišli zpívat a přispěli tak
k Vašemu slavnostnějšímu
prožitku při mši svaté.
Lenka Lipenská

Mgr. Lenka Lipenská - vystudovala učitelství českého jazyka a hudební
výchovy na Univerzitě Hradec Králové. V současné době je posluchačkou studijního
oboru Sbormistrovství chrámové hudby na téže univerzitě. Varhany studuje u PhDr.
Fr. Vaníčka, PhD., sólový zpěv u MgA. J. Kyseláka. Spolupracuje s Filharmonií
Hradec Králové jako odborná recenzentka, je varhanicí a sbormistryní na kůru kostela
sv. Václava v Žamberku.
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Dětský sboreček
Začalo to 12. března 2004,
kdy se uskutečnilo na faře
v Žamberku první setkání dětí,
maminek a tatínků, kteří měli
chuť společně se scházet
a zpívat, ale i povídat si, hrát
a prožívat naplno společná
setkání…
Na zkoušky, které jsou
převážně v pátek v odpoledních
hodinách, přicházejí a přijíždějí
děti ze Žamberka, Slatiny nad
Zdobnicí, Písečné,
Dlouhoňovic, Lukavice,
Kunčic, Orlice, Kunvaldu
a Šedivce. Nacvičují se písně
nejen z Hosany, ale hledají se
melodie v mnoha dalších
zpěvnících a materiálech.
Velký důraz je kladen na
kvalitní text, kterému děti
porozumí a dokáží ho prožít
a předávat dál s opravdovou
radostí. Každý se snaží chválit
Pána přesně podle slov jedné
písně: „…já tě chválím, Pane
můj, jak jenom umím!“
Po nacvičení dostatečného
počtu písní a ordinária mohly
děti se svými rodiči a dalšími
dospělými začít hrát a zpívat při
bohoslužbách. Nejdříve to bylo
25.4.04 při mši sv. v Žamberku
a Písečné. Následovalo hraní při
příležitosti 1. sv. přijímání
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v Lukavici a Žamberku a při
p o u t n í m š i s v. v k a p l i
sv. Rozálie. Na podzim jsme se
r o z j e l i t a k é d o S l a t i n y,
Rychnova nad Kněžnou, Chlen,
Kostelce n.O. a LetohraduOrlice. A děti, za doprovodu
kytar, basy, fléten, houslí
a kláves, dokazovaly svým
upřímným a bezprostředním
podáním, že je to baví.

S vánočními písněmi a hrou
„Pastýř z Betléma“ potěšily
v Žamberku, Písečné,
Rychnově a Nekoři. Mezitím se
zkouší, společně slaví
narozeniny a svátky a prožívá
liturgický rok se vším, co
přináší.
S dalším novým repertoárem
mohly děti oslavovat svého
Přítele a Pána v dubnu 2005 při
Farní zpravodaj - Žamberk

velikonoční liturgii
v Žamberku, Písečné,
Verměřovicích a Nekoři.
V květnu se při setkáních
přidávají mariánské písně
a společná modlitba desátku na
farní zahradě. Po páteční
zkoušce se zpívá při mši sv.
a májových.
7. května byly děti pozvány
do Hradce Králové na Setkání
s otcem biskupem, kde
doprovázely hrou a zpěvem
slavnou mši svatou. V červnu
pak dostávají další pozvání do
Rychnova a Kostelce a na
poutní mši sv. do Týniště.
A je čas i na ukončení
školního roku opékačkou na
farní zahradě. Zahradu mají
děti rády a při zkouškách se
vždy velmi těší, až na ní budou
moci vyběhnout. To, že mohou
zpívat a hrát i v širokém okolí
učí děti (mimo jiné) účastnit se
aktivně liturgie, dělat pro Krista
něco navíc, učí se dávat kus
sebe, rozdávat druhým
radost… Zpětně pak poznávají,

že i ony jsou obdarovávány,
když vidí a slyší, že se jejich
vystupování lidem líbí.
Chtěli bychom, aby jim tento

společně prožitý čas alespoň
trochu pomáhal na jejich cestě
k Bohu.
Nakonec všem dětem
a dospělým moc děkuji za jejich
trpělivost a obětavost, s kterou
na zkoušky přicházejí, Otci
Oldřichovi za pomoc a zázemí a
těším se, že se naše řady
rozrostou o další nové hlásky!
Bronislava Halbrštátová

Mgr. Bronislava Halbrštátová - po absolvování Katechetického kurzu při
Arcibiskupství pražském úspěšně v roce 1994 zakončila magisterské studium oboru
náboženských nauk na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
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Farní tábor: Expedice Králíky 2005
Jako tradičně i letos pořádala
žamberská farnost letní dětský
tábor. Expedice Králíky 2005,
jak již název napovídá, měla
hlavní „stan“ v klášteře na Hoře
Matky Boží, jež se vypíná jako
dominanta právě nad městem
Králíky. Tento klášter spravují
velmi sympatičtí mniši řádu
redemptoristů, kteří pořádají
misie a několikrát navštívili
i naši farnost. Již loni jsme zde
díky nim mohli strávit několik
dní v rámci putovního tábora.
Tentokrát jsme v úžasném klidu
kláštera pobývali celý týden
(24.-30. 7. 2005).
Nebojím se říci, že letošní
ročník byl jedním z nejvydařenějších. Areál kláštera i jeho
okolí poskytovaly mnoho
prostoru pro nejrůznější hry
a aktivity, jakož i solidní zázemí
pro průběh celého tábora. Jako
shůry seslané nám připadalo
naprosto ideální počasí. Během
chladného a deštivého léta tento
jediný týden panovalo jasné a
horké počasí, srážky se vyskytovaly minimálně, a to pouze v
noci.
A jaké bylo téma, které se
prolínalo celým táborem?
Výprava za ztraceným vědě6. strana

ním. Pozadí: Lidstvo se vzpamatovává z katastrofy, způsobené bezohledným chováním
lidí k přírodě. Drtivá většina
informací z knihoven i počítačových databází, jakož i většina
techniky, je zničena. Úkolem
naší výpravy bylo pokusit se
najít a získat od místního
obyvatelstva a vlastním pozorováním vědomosti uchované
v klášterech, které ustály
velkou potopu.
Výprava sestávala celkem ze
40 lidí, z toho 25 dětí. Ty se
dělily do 4 družstev (menšívětší, holky-kluci). Začali jsme
v neděli 24.7. na žamberské
faře. Po příjezdu vlakem do
Králík, výšlapu na Hedeč (je to
docela kopec) jsme se vydali na
nedalekou rozhlednu – prohlédnout si terén, který jsme další
den začali prozkoumávat.
V pondělí jsme poznávali
stromy a zakreslovali vše do
vlastní mapy. Dostali jsme se až
k pramenu Tiché Orlice.
Odpoledne patřilo
hrám – nejoblíbenějšími byly
hry na jelena v prázdné fontáně
a volejbal. Večer nemohl chybět
táborák s mnoha úžasnými
scénkami a kytarou (sešlo se
celkem pět nástrojů!).
Farní zpravodaj - Žamberk

Úterý patřilo louce u rozhledny, kde se hrálo na netopýry
a také nezapomenutelné
„huťuťu“, a výletu do centra
Králík. Každý den měla všechna družstva také služby, mezi
než patřilo i třeba měření počasí
na ručně improvizovaném
barometru a podobně.
Několikrát jsme se účastnili
odpoledních bohoslužeb
v klášterním kostele. Jednotlivá

družstva se střídala v ministrování, přípravě přímluv a
darů. Nechyběl ani kytarový
doprovod spolu se zpíváním.
Každý den před večeří nemohl
chybět ani humorný testík.
Na středu jsme se pořádně
vyspali, konalo se totiž putování až na vrchol Králického
Sněžníku a ještě dál. Pohodlí
autobusu se brzo změnilo
v dlouhé a občas únavné šlapání
do kopce. Naštěstí byl opar a
slunce tolik nepálilo. Odměnou
Farní zpravodaj - Žamberk

nám byla krásná příroda, čistý
vzduch a pocit, že jsme to
dokázali – při výhledu do širé
dáli z toho nejvyššího kamene a
vrcholu. Díky kuchařkám za
skvělé jídlo s sebou.
Vyšlapanou energii doplnilo
báječně. Cestou jsme navštívili
dokonce pramen řeky Moravy,
ale i Mariánský pramen nedaleko kláštera. Ti, kteří v kopci
nejvíc úpěli, že už nemohou, se
hned po návratu
vrhli do hry na
jelena s největší
vervou a hráli až do
pozdního večera.
Pátý den expedice bylo ještě jasněji
a sluníčko hřálo
více než kdy jindy.
Rozhodli jsme se
proto svlažit
v nedalekém rybníce, jak nám
doporučil bratr Jiří, který se
s námi vydal. Vůbec jsme
nelitovali. Voda byla tak akorát,
takže se nikomu nechtělo ven.
Nevídanou atrakcí se nám stala
zatoulaná malá želvička, která
občas vykukovala z vody ven
na brouzdající se a cákající
publikum.
Co by to bylo za tábor, kdyby
chyběla noční bojovka?
Oplocená klášterní zahrada se
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ukázala jako optimální místo.
Na temné trase vyznačené
slabým světlem svíček číhalo
mnoho podivných zvuků
a leknutí. Největší zaúpění se
ozývala od míst, kde z rakve
vybafla mrtvola, že chce
přikrýt, a z temného sklepa, kde
další strašidlo kázalo podepsat
se do knihy – „čitelně“. Co
naplat, nejvíc se báli velcí kluci
(Kelti).
Následujícího dne se z nás na
chvíli stali turisté – konala se
prohlídka ambitů, kde se
nachází galerie obrazů a soch.
Viděli jsme
i zvláštní stavbu –
– kapli Svatých
schodů – a pak
nám byl ještě
ukázán vzácný
obraz Panny
Marie. Expedice
se pomalu chýlila
ke konci, ale ještě
zbývaly dvě
tradiční akce:
vodová válka
a olympiáda s pokladem. Při
olympiádě dostaly jednotlivé
skupiny mapu a musely získat
splněním úkolů a hledáním
skrytých dopisů tajenku, kde je
poklad. Ten jako první objevily
velké holky (Křovačky).
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Nastal poslední den výpravy.
To znamenalo po sobě pořádně
uklidit, sbalit se a vyrazit zpět
domů. Po návratu vlakem do
Žamberka jsme se ještě přesunuli na faru, kde se konalo
zakončení – pavouk – rekapitulace zážitků, co se komu líbilo,
což bylo velice pěkné.
Nutno ještě dodat, že celou
tu dobu běhali kolem tři vedoucí s foťáky a horečně cvakali
a blikali, aby zachytili pěkné
vzpomínky a skvělé zážitky.
K dispozici je (nejspíš na faře)
exkluzivní CD plné fotek

i videí, aby se pak dalo doma
prohlížet, zavzpomínat, zasmát
se a vybrané fotky odeslat přes
internet na vyvolání. Není to
super? Tak už se těším zase za
rok!
Bohumír Zámečník
Farní zpravodaj - Žamberk

Ze života farnosti
CHARITA
projekty PMDD. O vánocích
Tříkrálová sbírka: bylo
2004 poprvé proběhla sbírka
vytvořeno 5 skupinek
Jeden dárek navíc, kdy děti
koledníků, které chodily
našetřenými penězi přispěly
v doprovodu 1 dospělého na
svým chudým kamarádům na
Tříkrálovou koledu po
ošacení, léky, školní a jiné
Žamberku a Dlouhoňovicích
potřeby. V březnu se děti
v sobotu 8. ledna 2005. Bylo
modlily v kapli P. M. Bolestné
vybráno celkem: 30 884,- Kč.
misijní křížovou cestu.
Začátkem dubna se konal
Každoročně se v květnu pořádá
sběr ošacení pro Diakonii
výlet pro rodiny s dětmi. Letos
Broumov.
jsme navštívili a dobyli
Andrlův Chlum s rozhlednou
MISIE
u Ústí nad Orlicí. Loni na
Od 22. do 27. ledna proběhla
podzim byly zakoupeny
v kapli i v kostele čtyřdenní
videokazety, které seznamují
Duchovní obnova Lidových
s těžkým životem dětí na
misií s Otci redemptoristy
Jamajce a v Ugandě. Dětem
z Králík.
byly promítnuty při hodinách
náboženství a na faře. Na faře
Papežské misijní dílo dětí
jsou také k dispozici kartičky
V žamberské farnosti se
KINTUADI s obrázky a citáty,
setkávají rodiny s dětmi a snaží
k tomu je možné získat
se pomáhat chudým dětem
i omalovánky.
z jiných světadílů nejenom
finančně, ale především
společnou modlitbou. V květnu
a v říjnu se 1x týdně scházejí
k modlitbě misijní růžičky
(v jednom desátku odevzdávají
Bohu přímluvy za chudé děti
a jejich rodiny). V době postní
a adventní malují velikonoční a
vánoční pohledy, aby pak
jejich prodejem finančně
podpořily nejdůležitější
Farní zpravodaj - Žamberk
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O našich setkáních budete
průběžně informováni.
V říjnu se budeme setkávat
každý pátek na farní zahradě
k modlitbě misijní růžičky.
23. října – misijní neděle – při
mši sv. přímluvy a finanční
podpora Papežského misijního
díla
říjen a listopad – promítání
videodokumentů z misijních
zemí

prosinec – kreslení vánočních pohlednic jeden dárek
navíc.
Těšíme se na všechny děti,
které se k nám připojí.
Marie Souradová

Rybenské hudební léto: probíhalo od 3. do 31. července v Rybné
nad Zdobnicí, v 15 hodin se konal koncert a od 17 hod. mše svatá. Poutní
mši sv. celebroval 31.7. biskup Dominik Duka.
Ve Slatině nad Zdobnicí proběhlo v neděli 7. srpna 2005 v 11 hod.
v kostele Proměnění Páně slavnostní žehnání praporu a znaku obce.

Náboženství
V začínajícím školním roce bude opět probíhat výuka náboženství.
Oproti loňskému roku nastane změna v tom, že se náboženství bude
vyučovat na obou základních školách v Žamberku. Výuka bude v každé
škole ve dvou skupinách: 1-4 třída a 5-9 třída. Výuka bude zahájena na
konci září a přihlášky budou brzy k dispozici. Žádám rodiče, aby
věnovali velkou pozornost této oblasti vzdělávání svých dětí.
Podrobnosti budou postupně zveřejňovány při ohláškách v neděli
a na nástěnce.
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Stavební práce
Po velikonočních svátcích se
začalo pracovat na odvodnění
kostela a na výstavbě nové
zídky kolem chodníku u hlavní
silnice. Práci prováděly vybrané firmy.
V kostele bylo instalováno
nové ozvučení, na které přispěli
farníci.
Na faře byla položena v dolní
chodbě dlažba, chodba byla
vybílena a instalováno osvětlení.
V lednu započala rozsáhlá
re k o n s t r u k c e k a p l e n a
Rozálce, postupně byla vybílena, zdi natřeny, nastěhován zpět
inventář, který byl rovněž
opatřen nátěrem, opravena
okna a okenice. Veškeré práce
na kapli včetně úklidu byly
dokončeny do 3.9.2005, kdy
byla při poutní mši svaté kaple
z n o v u v y s v ě c e n a P. O .
Kučerou.

Kaple sv. Rozálie byla
postavena roku 1682 na poděkování za odvrácení moru. Je
zasvěcena sv. Rozálii, Rochovi,
Šebestiánovi, Mikulášovi
a sv. Martinovi. Roku 1867 byla
vybílena. Roku 1874 do kaple
udeřil blesk, obnovena byla
roku 1882. Roku 1888 bylo
zakoupeno harmonium, které
přes zimu a rozežraly myši.
Roku 1978 – 80 byla kaple nově
pokryta, omítnuta, obílena,
věžička spravena a nejbližší
stromy kolem odstraněny.
Většina řemeslných prací byla
zaplacena, pomocné práce
provedli členové ČSL a další
věřící zdarma, kdy bylo odpracováno 1523 hodin. Hodnota
díla byla 64 976,- Kčs. Dne
7. září 1980 v opravené kapli
byla sloužena mše svatá p. děkanem Janem Šimkem za velké
účasti věřících.
Marta Motlová

1. října – sběr ošacení pro Diakonii Broumov – proběhne opět v garáži
fary v Žamberku.
Posvícení : 2.10.
9.10.
16.10.
30.10.

Kameničná a Písečná
Helvíkovice
Slatina, Rybná nad Zdobnicí
Žamberk
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Murphyho zákony o církvi
Pravidlo zašpuntované lavice:
Na kraji lavice sedí obvykle osoba zvaná „špuntovka“, takže střed
lavice zůstává volný.
Komentář psychopatologa dr. Nerviše:
Na základě nashromážděné kauzality na téma „špuntovka“ lze
vyvodit závěr, že obvyklá reakce dané osoby na pokus
o přiblížení se ze strany bližních bývá následovná:
Při zdvořilém požádání o průchod dotyčná rozhodně nevystoupí
z lavice a už vůbec ji nepřimějete, aby si poposedla blíže ke
středu. Pokud vás rovnou neodmrští, zásadně se však nechá
všemi oblézat. Náročný sportovní výkon svých bližních
doprovází většinou významným pozdvihováním obočí,
pohoršeným funěním, vzdycháním a brbláním, jež může
vzdáleně připomínat glosolálii (mluvení v jazycích).
Z dalšího rozboru osobnosti vyplývá, že u špuntovky je možné
považovat popisovanou reakci za standartní a za subjektivně
vzato zcela normální. Poměrně hojný výskyt špuntovek
v římskokatolických kostelích svědčí o tom, že v daném
prostředí nemají problémy s adaptací.
Přesnost uvedeného popisu osobnosti:
V případě opravdické „špuntovky“ funguje bez výjimek.
Dodatek doc. Ježury:
Zůstává pak otázkou pro další vědecký výzkum, zda-li katolické
prostředí špuntovky spíše toleruje, nebo je přímo či nepřímo
produkuje.
Vybráno z knihy:
Tomáš Marný z Bludovic: A přece se točí...; Karmelitánské nakladatelství; 2002
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. Zvláštní poděkování patří Martě Marešové
a Bohumíru Zámečníkovi
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