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Přeji Vám příjemný podzimní nás a je třeba mít vnímavé srdce a 
čas. Jsem rád, že se po pozornost. Možná to 
delší době podařilo nejsou velká nebo 
vytvořit pokračování převratná díla, ale 
Farního zpravodaje, maličkostí je spousta. 
k t e r ý  v y p l ň u j e  Ty pak tvoří krásnou 
mezeru nedo mozaiku. 

Naše bou, prací, Přeji Vám všem, 
financemi). abyste to, co se 

Každý z nás určitě povedlo, viděli více 
známe skutečnost nechtění než to, co se nepovedlo nebo je 
(pomoc druhému, rodičům, učení, potřeba. 
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 

Farní zpravodaj
Římskokatolická farnost Děkanství Žamberku
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S vděčností za vše vytvořené a požehnáním P. Olda Kučera

Slovo P. Oldřicha Kučery
Katechismus
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ
Slavnostní svěcení  praporu a znaku Obce Slatina nad Zdobnicí



B o h a  l z e  lhostejní a říkají, že jim je jedno zda 
poznávat dvojím Bůh je či není a žijí si podle svého. 
způsobem, jednak Někteří se s Bohem v životě 
naším uvažováním - nepotkali, jiní s Bohem nechtějí mít 
používáním našeho nic společného, protože je odrazuje 
rozumu, ale také z život některých věřících v jejich 

toho, co on sám nám o sobě sděluje. okolí. Jiní propadli různým 
V dnešní části se zaměříme na první ideologiím, které Boha popírají. 
způsob tohoto poznání, tedy na Přesto všechno Bůh nepřestává 
poznání, kterého je schopen člověk každého člověka volat a hledat ho
se svoji „výbavou“ od Stvořitele. .Každý člověk, který Boha 

Celá staletí lidé různých kultur hledá, ho může poznávat ze 
vyjadřovali své hledání Boha v Stvoření přirozenou cestou  svým 
různých náboženských představách vlastním rozumem (Řím 1,19-20), 
a různým chováním (modlitba, proto také říkáme, že víra není proti 
oběť, kult aj.). Každá kultura měla rozumu: Když pozorujeme svět 
více či méně odlišné pojetí od kolem nás, žasneme nad jeho 
ostatních, ale neexistovala kultura, velikostí, krásou a uspořádáním, 
která by neměla žádné náboženství. uvědomujeme si, že nemůže být 
Proto můžeme říci, že člověk je sám od sebe, že v celém vesmíru 
náboženská bytost. nelze najít věc, která by byla sama 

Na každém jednotlivém člověku od sebe. I každý z nás je součástí 
pak záleží, zda bude životní spojení řetězce, je spojujícím článkem mezi 
s Bohem rozvíjet či naopak odmítat, svými předky a potomky, ale KDO 
anebo jen na Boha zapomene, kvůli je původcem všeho? Obdivujeme 
jiným, pro něj důležitějším svět techniky, ale svět přírody je 
hodnotám  Každý člověk, každý z mnohem důmyslnější: srdce předčí 
nás, má svobodu se rozhodnout. každé č lověkem ses t ro jené  
Příčiny odmítání náboženství a čerpadlo, oko bylo dříve než 
Boha jsou různé, někteří lidé se fotoaparát.  Našemu rozumu 
nedokážou vyrovnat se zlem ve připadá samozřejmé, že pokud je 
světě a tvrdí, že kdyby byl Bůh, tak něco důmyslně uděláno, musel to 
by přece tohle či ono nedopustil (a udělat někdo moudrý. KDO je ten 
zapomínají na svobodnou vůli, moudrý, který sestrojil svět, vložil 
kterou Bůh dal každému člověku  i do něj řád a jistě mu dal i moudrý 
tomu, který páchá zlo). Jiní jsou cíl? Můžeme o něm říci, že je 

Katechismus na pokračování část 2.
VĚŘÍM…aneb Boha je možno poznat přirozeným světlem rozumu
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moudrý, mocný a dokonalý. Lidé předávat nikomu dalšímu. Jinak 
mu dávají jméno Bůh. jsme pro naše okolí podivíny, kteří 

R o z u m o v é  d ů k a z y  B o ž í  nevědí PROČ vlastně věří a chodí 
existence souhrnně definoval sv. do toho kostela. Samozřejmě víra je 
Tomáš Akvinský ve 13. století ( tzv. i darem a je rozdíl mezi tím, když 
„pět cest sv. Tomáše“), když tvrdil , něco POZNÁM (vím, že to tak je) a 
že pohyb, vznik, nahodilost, řád a když něco UZNÁM, tedy když 
krása světa poukazuje na Boha, tomu přiznám důležitost v mém 
který je původcem a cílem vesmíru. životě. Ale pokud my svoji víru ani 
Ale již dříve se teologové snažili neznáme, tak ji nemůžeme šířit dál, 
takovéto důkazy předkládat, např. natož pak oslovit někoho natolik, 
sv.Augustin (žil v letech 354-430) aby tuto víru uznal jako důležitou 
píše: pro jeho život.

„Ptej se krásy země, moře …ptej A tak si zkusme odpovědět:
se všech těchto skutečností. Vím, proč věřím?
Všechny ti odpoví. Jen si nás Komu ve svém životě vlastně 
prohlížej a pozoruj jak jsme krásné. věřím? Věřím více sobě a svým 
Jejich krása je jejich vyznání. A kdo silám či druhým nebo Bohu? Kde 
tedy stvořil tyto tak krásné, i když hledám pomoc a útěchu? Komu 
pomíjivé tvory, ne-li někdo, kdo je sděluji své radosti?
krásný neměnným způsobem.“ Čemu ve svém životě věřím? 

Naše přirozené poznání Boha i Věřím více v Boha nebo v 
naše řeči o Bohu jsou omezené, horoskopy, astrologii, kartářství, 
vychází z našeho lidského způsobu pověry?
poznání a myšlení, proto můžeme Proč  to tak je? Nemám 
pouze konstatovat, jaký Bůh není překroucenou či mému věku 
(nemá záporné vlastnosti) a neodpovídající představu o Bohu? 
připisovat mu dobré vlastnosti v K ý m  p r o  m ě  j e ?  N ě k ý m  
absolutní nekonečné míře, ale vzdáleným, kdo se mi nemá co 
nikdy nemůžeme pochopit v plnosti míchat do mého života, tvrdým 
JAKÝ BŮH JE, to by pro nás soudcem nebo Láskou, která nás 
přestal být Bohem. nekonečně miluje a chce nás 

V dnešním světě nestačí věřit jen všechny zachránit?
proto, že byl člověk tak vychován. 
Musíme si umět svoji víru obhájit, 
to znamená, že musíme o víře 
přemýšlet, být schopni si ji 
odůvodnit, jinak ji nedokážeme 

      

        Marie Grombířová
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V říjnu a listopadu se děti s vedou k modlitbě, štědrosti a 
rodiči scházely na farní zahradě v pomoci druhým.
Žamberku k modlitbě Misijní Misijní kalendář na rok 2006. 
růžičky. Společně se modlily jeden Najdete v něm 12 barevných 
desátek růžence za potřebné děti z pohlednic, popis projektů, které v 
vybraného kontinentu. Postupně misijních zemích sponzoruje v 
se tak modlitbou spojily s dětmi tomto roce české PMDD, 
všech světadílů. Ti nejpoctivější i n f o r m a c e  o  h i s t o r i i  a  
dostali Misijní růženec z korálků v zakladatelích PMDD, hymnu 
pěti barvách. PMDD, předtisk malé misijní 

pokladničky, přehled aktivit na 
pomoc misiím,..

Misijní pexeso. Jedná se o 60 
kartiček s obrázky ze všech 
kontinentů s fotografiemi přímo z 
míst, kde žijí misionáři.

Nafukovací balónky s logem 
PMDD a mottem Díla dětí: Děti 
pomáhají dětem.

Misijní růženec. Je to růženec z 
dřevěných kuliček navléknutých 
na provázku, kde každý desátek je 
v jedné z pěti misijních barev 
kontinentů.Při dětské mši svaté, která se 

Videokazeta Děti pomáhají konala 23. října (Misijní neděle) v 
dětem. Seznamuje s činností Písečné, se děti zapojily přečtením 
Papežského misijního díla dětí přímluv za chudé a potřebné děti z 

v naší republice. Tato kazeta celého světa. V obětním průvodu 
bude promítnuta dětem při pak přispěly našetřenými penězi 
hodinách náboženství.na nejdůležitější projekty PMD.

Se všemi materiály jsou děti i Na faře jsou k dispozici nové 
r o d i č e  s e z n a m o v á n y  p ř i  materiály PMDD: 
společných setkáních na faře a sady kartiček KINTUADI s 
děti je buď získají za svou snahu a citáty. Ústřižky z kartiček mohou 
pomoc nebo si je mohou za určitý děti lepit na omalovánky, které k 
obnos zakoupit.tomu dostanou. Vtipné citáty je 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ



A co nás čeká v adventním čase?
Jako každý rok i letos budou děti malovat vánoční pohledy. Ty pak 

budou nabízeny za dobrovolný příspěvek v kostele.
Děti si s pomocí rodičů připraví Jeden dárek navíc pro chudého 

kamaráda nebo kamarádku z misijních zemí. Našetří si penízky a v 
době adventní je zabalené do obálky přinesou do kostela jako svůj 
obětní dar. Nakreslí k tomu obrázek s dárkem, který by chtěly 
věnovat. 



Slavnostní svěcení  praporu a znaku Obce Slatina 
nad Zdobnicí

V neděli 7. srpna - den po Přemysla Otakara II. jeho dvořan 
svátku Proměnění Páně, kterému Heřman z Drnholce, zakladatel  
je zasvěcen kostel ve Slatině nad rodu pánů z Rychnova. Po dříve 
Zdobnicí, byl pro všechny občany zmiňované cestě přišli tedy 
vyjímečný a v dějinách obce předkové, aby žďářili les a založili 
specifický tím, že je do budoucna nové domovy. Počínali  s i  
neopakovatelný. Do historie znamenitě, neboť již na počátku 
navždy vstoupí obecní znak a 14. století existují záznamy v 
prapor, symboly, které budou církevních archívech o existenci 
provázet jak současné občany, tak farnosti ve Slatině a zde je také 
i jejich potomky navěky. zmínka o nejstarším známém 

V obecním zastupitelstvu bylo občanovi, kterým byl farář 
rozhodnuto, že oslavy Jindřich.   
s e  u s k u t e č n í  u  Tekla voda v řece 
příležitosti slatinské Zdobnici, plynula léta, 
pouti a budou spojeny s doby míru byly často 
pozván ím rodáků ,  stř ídány válečnými 
neboť v tomto roce si ú t r a p a m i .  M n o h é  
zároveň všichni ve historické události lze 
S l a t i n ě  n .  Z d o b .  vyčíst z heraldického 
připomínají i  745. v ý k l a d u  p ř i j a t ý c h  
výročí založení obce. obecních symbolů.  

V době prvních Návrh vycházel z již v 
zmínek o Slatině nad m i n u l o s t i  u ž í v a n é  
Zdobnicí bylo toto území pokryto pečetě obce. Její obrazová náplň, 
hlubokými lesy. Pouze obchodní jejíž několik otisků lze nalézt v 
cesty umožňovaly spojení  písemnostech Stabilního katastru, 
vnitrozemí s okolním světem. Po konkrétně v tzv. popisech hranic 
nich byla dopravována hlavně sůl katastrálních obcí z roku 1839 a 
z Polska až do Itálie. Jedna z také v tzv. indikačních skicách 
takových cest vedla i nynější obcí. Stabilního katastru z roku 1840 
Oživení zdejšímu kraji přinesla až uložených v současnosti ve 
přemyslovská kolonizace, kdy Státním ústředním archívu v 
toto území dostal darem od Praze. Uprostřed pečetního pole je 

Farní zpravodaj - Žamberk4. strana



znázorněn oblak, na němž zatímco druhá část názvu 
s to j í  mezi  zář íc ími  „nad Zdobnicí“ pak zřetelně 
p a p r s k y  p o s t a v a  odkazuje na řeku Zdobnici, 
žehnajícího Krista. Z kterou představuje vlnitý 
čelního pohledu vlevo jej kůl uprostřed znaku. Figura 
p r o v á z í  p o s t a v a  lekna,(tzn.lipové ratolesti), 
žehnajícího Eliáše a je převzata z erbu pánů z 
vpravo Mojžíše, který Rychnova. Obilní snop a srp 
p ř i d r ž u j e  d e s k y  s  v y j a d ř u j e  o d k a z  n a  
desaterem. Celý výjev je doplněn zemědělskou tradici vyjádřenou 
vyobrazením obilního snopu a již na obrazu historické pečeti. 
srpu a německým nápisem „Siegel Prapor je tvořen třemi svislými 
der gemeinte Slatina“ nebo-li pruhy. Červeným, zvlněným 
pečeť obce Slatiny. Při pohledu na žlutým se dvěma vrcholy a třemi 
nynější hlavní oltář shledáme prohlubněmi, a zeleným. Do 
přímou podobu s popsanou pečetí. červeného pruhu vyrůstá kosmo 
Jednalo se bezesporu o reflexi bílé lekno. 
zasvěcení starobylého kostela Obecní symboly požehnal p. 
Proměnění Páně spojenou s Oldřich Kučera při slavnostní Mše 
vy jád řen ím zemědě l ského  svaté za přítomnosti představitelů 
charakteru obce.  V tomto obecního zastupitelstva a široké 
historickém námětu hledal veřejnosti. Po požehnání znaku a 
magistr Tejkal z Ostravy některé praporu uctili všichni účastníci 
motivy pro historické ztvárnění památku občanů Slatiny nad 
nynější podoby znaku a praporu Zdobnicí, kteří padli v 1. světové 
při dodržení heraldických zásad. válce. V průvodu a za doprovodu 

Nynější znak má červeno- dechovky se všichni vydali na 
zelenou barvu. V polovině se vlní hřiště u zdravotního střediska, kde 
zlatý kůl. Vpravo z kůlu vyrůstá byl připraven další kulturní 
stříbrné lekno, vlevo je vyobrazen program.Tak občané Slatiny nad 
zlatý obilní snop převýšený Zdobnicí vykročili do další 
kosmo dolů položeným stříbrným budoucnosti s důvěrou v Boží 
srpem. K popisu je třeba podat požehnání pro ně a všechna  další 
vysvětlení. Zlatý vlnitý kůl pokolení. Kéž tuto budoucnost 
představuje reflexi obou částí zvládnou bez velkých sporů, 
názvu obce, to je „Slatina“ má hádek a závisti.         
pocházet od močálovitých půd, 
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Ze života farnosti:

Výuka náboženství: zde by měla dát příspěvek spíše Majka nebo 
Broňa/

- probíhá v obou žamberských školách, na horní škole vyučuje 
katechetka Mgr. M. Grombířová, na dolní škole Mgr. B. Halbrštátová. 
Bohužel, tuto výuku náboženství, tolik pro naše děti potřebnou, 
navštěvuje velice malý počet dětí. Žádný zájmový kroužek, byť by byl 
sebelákavější, nemůže nahradit vzdělávání v oblasti získávání 
duchovních hodnot.

Mikulášská nadílka
Dětem, které byly po celý rok hodné, (ale možná i metličku pro ty, 

které občas zazlobily,) přijde rozdat dárečky sv. Mikuláš s doprovodem 
v sobotu 10. prosince 2005 po večerní mši svaté v zámecké kapli. 

Volby nové pastorační rady farnosti ze dne 20. listopadu 2005
Zvolenými členy jsou:   Tomáš Ježdík  (s 82 platnými hlasy),
 Zdislava Králová (48),
 Faltus (40), 

Poláček (40),
 Zářecký (40)          

Návrhy na kandidáty do nové PR podávali farníci Žamberka, 
Helvíkovic a Dlouhoňovic v období od 16. do 30. října 2005.  

Navrhovatelů bylo :  37 nebo 39
Počet navržených kandidátů: 29
Z toho nepřijali kandidaturu do PR : 17
Přijali kandidaturu do PR : 12
Samotné volby do nové pastorační rady proběhnou či proběhli v 

neděli 20. listopadu 2005.



Stavební práce : - Každé druhé pondělí v měsíci 
se schází na faře skupinka 

- V podzimních měsících, kdy farníků při modlitbě večerních 
nám počasí tak přálo, bylo chval  nešpor, které bývají 
dokončeno odvodnění a zakončeny zpěvem za doprovodu 
odvzduš- kytar.  
nění kolem celého kostela sv. 
Václava. 
- V prostorách mezi kostelem a - V kapli P. M. Bolestné byla 
kaplí byly zbudovány opěrné instalována výstavka „Život 
zítky a na chodníčku od kaple Anny Frankové“, kterou si v 
položena nová kostková dlažba. týdnu
Rovněž chodníček od sakristie prohlédli žáci žamberských škol 
kostela po obecní chodník byl a v neděli 13.11.05 byla výstavka 
vydlážděn a okolí upraveno. otevřena do 16 hod. i pro další 
- Před sakristií kostela byla návštěvníky a farníky.  Součástí 
provedena nová elektroinstalace, výstavy byly také ukázky z 
vyměněna rozvodná skříň. kreseb dětí, vězněných v 
Do prostor sakristie byl zaveden koncentračním táboře Terezín.  
přívod vody a odpad.
- Misijní kříž, který stával za 
kostelem, byl přemístěn do 
levého rohu u zadního vchodu 
kostela. 
- Nad boční vchod kostela 
umístěno venkovní osvětlení a 
vedle vchodu dány dva stojánky 
na kola.
Téměř všechny akce provedly 
vybrané firmy.

Z duchovních nebo dalších (?) 
aktivit farnosti :
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Pořad vánočních bohoslužeb

                Žamberk         Písečná         Slatina n. Zd.        Rybná n. Zd.

Sobota 24.12. Štědrý den
24.00 hod.     16.30 hod.       22.00 hod.            15.00 hod.

Neděle 25.12. Boží hod
9.15 hod.       11.15 hod.         7.30 hod.                  --

Pondělí 26.12. sv. Štěpána
9.15 hod.       11.15 hod.               --            14.30 hod.

Úterý 27.12. sv. Jana
7.30 hod.            --               --                  --

Středa 28.12. sv. Mláďátka betlémská
    --                    --                17.45 hod.                   --

2

Pátek      30.12. 
                18.00 hod.     16.45 hod.                --                   --

Sobota 31.12. sv. Silvestra   /ukončení občanského roku/
18.00 hod.          --       16.00 hod.                   --

Neděle 1.1.2006 Nový rok  Svatá rodina /s obnovou m. s./
9.15 hod.       11.15 hod.                --                 14.30 hod.

Pátek 6.1. Slavnost Zjevení Páně
18.00 hod.     16.45 hod.                --                        --  


