Farní zpravodaj
číslo 3.
únor 2006

Římskokatolická farnost Děkanství Žamberku

Povánoční zamyšlení …
Tak a už nám skončila doba
vánoční, ta nejkrásnější doba, kdy
se v myšlenkách často vracíme
do dětských let,
čas snění,
rodinných posezení, návštěv a též
i konzumace. Nejkrásnější doba v
roce - a také nejkratší.
Připravujeme se na ni po celou
dobu adventní, to je celkem čtyři
neděle.
Tentokrát jsme si je obzvláště
mohli užít každý týden alespoň
jeden den se zúčastnit ranních
rorátů v kapli při svíčkách.
Přestože počasí bylo každý týden
jiné, buď pršelo, a nebo zase
sněžilo a mrzlo, v kapli se vždy
sešel značný počet farníků, kteří
opustili teplo svých domovů a na
tyto roráty přišli. Adventní doba
pozvolna ubývala při pečení
p e r n í č k ů n a n á v š t ě v u s v.
Mikuláše v zámecké kapli, který
ani letos na naše děti nezapomněl.
A již tu byl poslední týden a kostel
se „vyšňořil“ k oslavě narození
Pána. O půlnoční zaznělo slavné
Gloria in excelsis Deo a spousta
dalších nádherných písní z úst
našeho chrámového sboru, ale
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také řada koled, nacvičených
dětským sborečkem. Rovněž
zámecká kaple zažila toto
koledování i překrásné vánoční
pásmo.
Kdo nestihl se přijít poklonit
narozenému Děťátku k Betlému o
Božím hodu, mohl tak
ještě učinit poslední den v roce, a
přijít poděkovat za vše dobré, co
uplynulý rok přinesl.
Nový rok se rychle „překulil“,
pomalu si zvykáme psát nový
letopočet, tentokrát se sudým
číslem na konci.
Slavnost Zjevení Páně sv. Tří
králů nás posunula téměř na samý
konec vánoční doby. Posvěcení
vody, křídy, kadidla a zlatých
předmětů v tento den proběhlo ve
farním kostele,
Tříkrálová sbírka pro charitu se
rozběhla v sobotu po celé farnosti
Žamberk. Pět skupinek malých
koledníčků vybíralo pro potřebné,
ale o tom viz jinde. A nedělní
svátek Křtu Páně definitivně
ukončil celou dobu vánoční.
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Katechismus na pokračování část 3.
VĚŘÍM…aneb Bůh se nám ve své dobrotě a moudrosti rozhodl
zjevit sebe samého
V minulé části mnoha dary a milostmi. Avšak
jsme se seznámili s hříchem Adama a Evy bylo
tím, že Boha lze poznávání Boha přerušeno, ale
poznávat dvojím zůstal Boží slib spásy (Gen 3,15).
způsobem, jednak Celé dějiny lidského pokolení
naším uvažováním jsou dějinami hříchů a opětovných
- používáním našeho rozumu, ale návratů člověka k Bohu. Tak Bůh
také z toho, co on sám nám o sobě postupně vede a vychovává svůj
sděluje. Vysvětlovali jsme si první lid. Uzavírá smlouvu s Noem,
způsob tohoto poznání, tedy později povolává Abrahama, dále
poznání, kterého je schopen uzavírá smlouvu se svým lidem
člověk sám svými silami. Dnes se prostřednictvím Mojžíše a vždy,
zaměříme na to, co nám sám Bůh o když se lid dopouští nevěrnosti,
sobě svobodně sděluje a co my povolává proroky, aby znovu a
sami si nejsme schopni odvodit znovu oznamovali lidem, že Bůh
(např. že je ve třech osobách, že je je věrný a nabízí všem naději na
Láska).
spásu, spásu pro každého. A tak
Bůh se v dějinách sděluje člověk stále více a více roste v
člověku postupně, po etapách, a poznání Boha, který takto vstupupomalu jej připravuje na vrchol je do světa.
zjevení, na setkání s Jeho Synem.
Když Bůh dostatečně připraví
Tak jako lidské přirozenosti svůj lid, dává sám sebe poznat
odpovídá postupné poznávání, člověku nejpřirozenějším způsokdy malému dítěti nemůžeme říci bem posílá mu svého Syna, který
všechno najednou, protože by žije mezi lidmi na konkrétním
nebylo schopno to pochopit a místě a v konkrétním čase. Tak
přijmout, stejně tak jedná Bůh s prostřednictvím jeho slov a jeho
celým lidským pokolením:
jednání mohou nejlépe lidé poznat
Bůh stvořil člověka jako svůj jaký je Bůh. Jako apoštolové, kteří
obraz a první dialog s ním začal žili s Ježíšem a mohli ho pozoropožehnáním a příkazem ploďte a vat, mohli se od něj učit, byli s ním
množte se a naplňte zemi. (Gen ve vztahu, stejně tak do tohoto
1,27n). Bůh chtěl, aby člověk žil v vztahu Bůh povolává i nás. Ježíš
přátelství s ním a vybavil ho nepřišel, aby ohromil lidi zázraky,
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které konal a které se nám věřícím
21.století zdají být často neuvěřitelné. Jejich smysl ovšem byl v
tom, že měly dodat vážnosti Jeho
slovům a pomoci lidem pochopit,
že je opravdu Božím synem. Ježíš
přišel, abychom my, lidé, byli
schopni Boha více poznat a
milovat a byli schopni odpovědět na jeho nabídku spásy
účasti na božské přirozenosti,
kterou nám slibuje.
Ježíš svým zmrtvýchvstáním
naplnil, dovršil a potvrdil celé
zjevení Boha , které se uskutečňovalo od počátku světa. To, co Bůh
sděloval předtím po částech, nám
řekl cele ve svém Synu, když nám
dal to celé, čím je jeho Syn. Proto
už není potřeba a ani nebude před
druhým příchodem Krista - žádné
jiné nové veřejné zjevení (srov. 1
Tim 6,14 a Tit 2,13). Vše, co je
potřeba ke spáse už známe!
Během staletí docházelo k
různým soukromým zjevením, ale
tato zjevení, pokud jsou pravá, si
nemohou dělat nárok na překonání či opravu zjevení Kristova.
Jejich úlohou je pomoci, aby se z
Kristova zjevení v té které době
plněji žilo.

naučit svou víru vyjadřovat slovy
a skrze setkání s lidmi ji šířit dál.
Ježíš dává každému svobodu
(bohatý mladík z podobenství),
naučme se i my dávat svobodu
ostatním.
Ježíš se ostatními apoštoly
sdílí, tvoří s nimi společenství,
apoštolové mu důvěřují. I my s
ním máme tvořit společenství,máme mu důvěřovat v našich potížích, když už nevidíme žádné
řešení. On to řešení má, přestože
my ho často nevidíme, nechápeme
či nechceme přijmout. (Panna
Maria při zvěstování také nechápala, ale ptala se a Bůh jí odpověděl).
Co Ježíš říkal a to, jak žil, bylo
vždy v souladu, naučme se to i my,
jen tak budeme schopni oslovit
druhé. Prázdná slova ještě nikoho
nepřesvědčila.
Vždy, když se budeme rozhodovat, zda něco dělat či nedělat a
jak to nejlépe vyřešit, podívejme
se na to Ježíšovýma očima, jak by
se zachoval on na našem místě.
Mgr. Marie Grombířová

Ježíš nám je příkladem:
Ježíš nám dává sám sebe
poznat skrze setkání s námi, skrze
dialog. I my bychom se měli
Farní zpravodaj - Žamberk
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Tříkrálová sbírka 2006
Letos už po šesté proběhla v
naší farnosti Tříkrálová sbírka.
Pomalu se stává tradicí, že
koncem vánočního období se
snažíme pomoci těm, kteří trpí
nemocí, bídou, hladem a jsou
odkázáni na náš soucit. Zejména v
dnešní době, kdy vládne
konzumní způsob života, touha
prosadit se a dosáhnout úspěchu
(často ovšem na úkor druhého), je
velice důležité ukazovat
a udržovat i jiné hodnoty lidského
života. Je velice prospěšné, ale i
krásné, když se snažíme
o skromnost a obětavost, když se
snažíme vést děti k tomu, že nejen
vlastní prospěch, ale i pomoc
druhým stojí za úsilí a mají
důležité místo v našem životě.
Letos se sice nepodařilo vybrat
tolik jako loni (to bylo přes
30.000,- Kč), ale je správné
a potěšující, že opět 5 skupinek

obcházelo spoluobčany a snažilo
se získat tolik potřebnou pomoc
pro trpící. Bohužel se nepodařilo
vytvořit skupinek víc, a tak v
některých částech města nebyli
lidé osloveni. Proto se možná
příští rok uvedou 2 termíny, kdy
by se chodilo „koledovat“ a
pokusíme se mít i nějaké
náhradníky pro případ, že by
někdo onemocněl.
Mé zvláštní poděkování patří
Natálce Novotné a jejím rodičům,
kteří byli osloveni až
v pátek večer, kdy jsme právě
usilovně sháněli 2 náhradníky za
nemocné.
Kéž tedy jako křesťané
projevujeme účinnou, ochotnou i
radostnou pomoc všem
potřebným, a tak ukazujeme a
předáváme lásku, kterou nám
projevuje Bůh.

Přehled o vybraných částkách :
Skupinky a jejich vedoucí :
- Miloš Klubert, M. a Š. Kladivovy, L. Matějíčková
- Josef Filip, M. Durchánek, N. Novotná, P. Filip
- František Mazura, L. a V. Ježdíkovi a D. Šťastná
- Jiří Skalický, P., M. a K. Skalických
- Marta Marešová, M. a M. Langrovi, A. Kubová
- nedělní sbírka z kostela sv. Václava
Celkem bylo vybráno :
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3.895,- Kč
3.494,50,- Kč
6.470,- Kč
2.220,- Kč
5.171,- Kč
5.506,- Kč
26.756,50 Kč
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S využitím TS 2005 je možné
se seznámit u pí. Králové (viz
Charitní aktuality) a o využití
letošní sbírky budu informovat,
jakmile obdržím informace
Charity Letohrad.
Pokud by někdo potřeboval
informace či přímou pomoc, např.
v péči o tělesně či mentálně
postižené, může se obrátit (i mým
prostřednictvím) na Charitu
Letohrad, která v takových
případech nabízí pomoc.
Asistentka TS Žamberk
Zdislava Králová

Tříkrálové přání :
My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám!
Vánoce jsme slavili,
z dárků jsme se těšili.
Bůh tak lidi miloval,
Syna k spáse daroval!
Proto opět přicházíme,
o dáreček moc prosíme.
Jestli nyní přispějete,
život, zdraví uchováte,
v bídě, hladu ulevíte,
před zoufalstvím zachráníte!
Kéž žijeme v lásce, míru,
k dobrému vždy máme sílu!
Buďme k sobě laskaví,
ať se štěstí dostaví.
Dík za částku darovanou,
za rok zase nashledanou …

Počty

Počet úředně

Diecézní nebo
evidovaných
otevřených
skupinek kasiček
arcidiecézní charita skupinek
Brno
2 717
2 717
České Budějovice
725
725
Hradec Králové
1 825
1 825
Litoměřice
276
276
Olomouc
3 857
3 857
ostravsko-opavská
1915
1915
Plzeň
753
753
Praha
1 083
1 083
Celkem
13 151
13 151
Farní zpravodaj - Žamberk

% úředně
spočítaných

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Průběžný výnos

11 865 375,50
2 012 009,00
7 036 361,50
768 445,00
15 952 834,50
9 299 884,50
2 536 475,79
2 909 963,27
52 381 349,06
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Dětský sboreček
Dnes Vás chceme informovat
o tom, co jsme prožili od září
loňského roku
Se začátkem školního roku
začalo i pravidelné setkávání dětí
a rodičů a nácvik dalších nových
písní. Ty už jsme zpívali v říjnu při
příležitosti výročí posvěcení
kostela ve Slatině nad Zdobnicí a
při mši svaté v Písečné. O listopadových nedělích jsme hráli v
Kostelci nad Orlicí, Dolní Čermné a na slavnost Ježíše Krista
Krále v Nekoři. 1.neděli advetní
jsme prožili v Rychnově nad
Kněžnou a poslední adventní
zpívání proběhlo v Lanškrouně.
Bylo to radostné sdílení a děti
dostali do Lanškrouna další
pozvání, na které se mohou těšit.
Při tom na zkouškách probíhaly perné přípravy na Vánoce,
ztížené tím, že bylo hodně zpěváčků nemocných.(Bohužel
někteří marodili i přes celé
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vánoční svátky). I přesto jsme s
odhodláním začali vánoční
zpívání 26.12. při bohoslužbě v
Žamberku a hned po ní v Písečné.
Svátek Svaté Rodiny jsme společně slavili v zámecké kapli, kde
děti zazpívaly také rodičům po
obnově manželských slibů a
slatinští přidali hru „Tři králové“.
Tuto scénku zahráli i na zahajení
tříkrálové sbírky při mši svaté v
Nekoři, kam jsme byli pozváni
1.1.2006. S vánočními písněmi
jsme se „rozloučili“ 7.ledna ve
Verměřovicích, kam nás pozvala
dolnočermenská farnost.
..Ze
všech těchto cest máme spoustu
krásných zážitků a zkušeností, ze
kterých můžeme stále čerpat
V této době už zkoušíme další
nové skladby převážně v pátek
odpoledne (to pro případné další
zájemce pro společné muzicíroFarní zpravodaj - Žamberk

vání). Máme radost z nových dětí,
které se k nám přidaly ze
Zákopanky a Nekoře a naopak je
nám líto, že se nenašel nikdo další
ze Žamberka?!
A samozřejmě ještě přidávám
poděkování všem jakkoliv
zúčastněným: dětem a rodičům,
Otci Oldovi a muzikantům a ještě
maminkám, které vždy připraví
nějakou tu dobrotu, aby nám
setkávání na faře ještě víc zpří-

jemnily A protože si uvědomujeme, že „bez Božího požehnání
marné lidské namáhání“, prosíme
o modlitby za toto společné dílo!
Nakonec úryvek z připravované písně: „Ó, Pane, díky za vzácný
dar, že písní smíme tě chválit, a
tak v pokoře před tebou můžeme
stát, rač pro službu síly nám dát“.
Bronislava Halbrštátová

Informace otce Oldřicha
Na začátku února Vám příjemný čas. Leden byl obdobím, kdy se
mnohé uzavřené hodnotí a do
dalšího období se žádá, prosí a
mnohdy si připadám, že i žebrám.
Naše dědictví je úžasné, ale i
velmi zavazující.Za loňský rok
bych Vám rád velice poděkoval
za pomoc a mnohé práce odvedené pro Boha, farnost i osobně.Při
pohledu do účetnictví je zajímavé,
co nám ukazují čísla a částky
spojené s chodem farnosti.
Poděkování patří Vám, kteří
pomáháte finančně i pomocí,
kterou nemusím platit. Dále také
Ministerstvu kultury, krajskému
úřadu i Městskému úřadu v
Žamberku za pomoc při opravách
velikého kulturního dědictví. Jen
na opravy bylo použito přes 670
Farní zpravodaj - Žamberk

tis. Kč. Díky těmto účelovým
financím jsme opravili část
ohradní zdi, 2 páry lavic v kostele,
chodníky u kostela, pokračovali v
obkopávání kostela, vymalovali
kapli sv. Rozálie.
Vedle toho jsem
připravovali
výmalbu kostela
(po více než 100letech), připraven
je projekt na nové
osvětlení kostela i
interiéru.
Ze sbírek jsme financovali
všechnu energii, dokončili
instalaci nového rozhlasu, číselníku, čistících zón před vstupy,
novou rozvodnici na elektřinu,
vodovod a kanalizaci do sakristie.
Pokračovalo se opravou farní
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budovy. A jak tušíte, vše je spjato s
velkými finančními nároky.
Ve farnostech spravovaných
excurendo (ze Žamberka) se
pracovalo mnohem méně, neboť
finanční možnosti neumožňovaly
větší investice.
Přesto se v
Písečné podařilo natřít fasádu,
okna, dveře na farě, na kostele pak
dveře. Ve Slatině se na faře
podařilo vyměnit elektrorozvodnu. A mnohé drobnější
práce.
A tento rok? Potřeb, plánů a
možností je mnoho a je jen na
našem přístupu, jak se s nimi
vypořádáme. Dobře víme, že
druhý za nás nic neudělá a bez
našeho úsilí nám nikdo nic
zadarmo nedá.
Ba naopak,
státnímu zřízení musíme dávat
vícenásobně (19% daň mnohé
ukazuje, a to nezmiňuji soc. a

zdrav. pojištění v okamžiku, kdy
zadáme práci) víc, než je tzv.
biblický desátek.
Nyní položím otázku (i sám
sobě): Dávám Bohu desátek za
Jeho štědrost?
Tímto bych rád poprosil o
konkrétní pomoc. Budu vděčný za
každou modlitbu, podporu a
příspěvek. Ať je to jakoukoliv
formou.

S vděčností za vše vytvořené a
požehnáním P. Olda Kučera

Statistika farnosti za uplynulé roky
Žamberk
r.03 r.04 r.05
křty
svatby
pohřby
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24
11
41

32
9
59

30
6
28

Písečná
r.03 r.04 r.05
4
6

8
1
9

3
6

Slatina
r.03 r.04 r.05
6
1
4

2
1
6

4
1
4

Rybná
r.03 r.04 r.05
8
1
6

2
3

2
2
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Z kapřího zápisníku
Před pár dny jsem se vrátil z
Brna. Na tom není nic zvláštního.
Ale když dodám, že se tu každoročně koncem ledna scházejí
stovky KAPRů, budete mě buď
považovat za blázna a nebo už
trošku víte o čem je řeč. KAPR
není jen každoroční mňamka na
vánočním stole (pro někoho
každoroční sebezápor), ale je to i
kamarád Proglasu. Co je Proglas
snad všichni víme. Přesto si
dovolím připomenout, že původně jde o nejstarší zachovanou
staroslověnskou báseň "Předzpěv" k evangeliu. Dnes
však toto slovo spojujeme častěji s
rozhlasovou stanicí, která vysílá
báječné pořady pro celou rodinu.
Takovým KAPRem jsem i já a
tak, pokud to jen trochu jde,
snažím se do Brna koncem ledna
každoročně vyrazit. Příjemné na
tom je, že málokdy jedu sám.
Letos jsem měl také skvělého
spolucestujícího
Láďu
Jedlinského ze Slatiny. Vyrazili
jsme sice časně ráno, ale ani ranní
vstávání, ani třeskutý mráz nám
náladu nezkazil.
Po příjezdu jsme hned vyzvedli
balíky obálek pro věrné posluchače, kteří jsou buď členy klubu
přátel rádia Proglas nebo byli v
nedávné minulosti štědří a přispěli
Farní zpravodaj - Žamberk

na činnost rádia nějakým finančním příspěvkem.
Jen jsme se rozkoukali, už jsme
spěchali do auly, kde se v devět
hodin sešlo několik stovek kaprů,
aby se dozvěděli, horké novinky z
činnosti rádia a zároveň se i trochu
pobavili, protože Proglasáci
připraví obvykle i nějaký malý
kulturní program. Letos to bylo
malé japonské divadlo. To se
máme co?
Nezáviďte a pojďte si poslechnout, co je nového. Každoročně
jsme seznámeni s rámcovým
hospodařením rádia. Vždycky mě
překvapí, že přes určitý nedostatek prostředků rádio žije dál a to
už skoro 11 let. Přitom hlavní
příjem ze kterého rádio žije jsou
dobrovolné příspěvky posluchačů.
V letošním roce byla dvě velmi
„horká témata“. Digitalizace
vysílání a vznik televize NOE. K
tomu ve zkratce. Tak jako se dnes
digitalizuje televizní vysílání
celoplošných televizí, bude se
digitalizovat i vysílání rozhlasové. Velkou výhodou bude, že
pokud Proglas obdrží na toto
vysílání licenci, bude ho slyšet ve
velmi dobré kvalitě po celé
republice. Navíc je šíření signálu
digitální formou pro toho kdo
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vysílá levnější, takže třeba zbudou
prostředky na další zkvalitnění
programu.
O jaký program jde? Vy
neznáte vysílání Radia Proglas?

Tak poslouchejte. Jde o vysílání
bez otravných reklam. Svou
parketu si v něm může najít
opravdu každý. Jsou tu pořady pro
děti: pohádky každý večer před
spaním, v sobotu čtení pro děti a
mládež, Proglaso, Barvínek,
Městečko… Hudba všeho druhu
od vážné, přes křesťanskou, folk,
country, jazz, ale i dechovka,
populární hudba…. Jsou tu
pořady pro maminky
Kafemlýnek, Magdazín, nechybí
samozřejmě zpravodajství,
duchovně vzdělávací pořady,
čtení na pokračování, modlitby
růženec, breviář, mše svaté
(zvlášť vhodné pro nemocné, kteří
se nemohou osobně zúčastnit
mše). Prostě kdo hledá, ten si ten
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svůj pořad najde.
O přidělení licence, ať už pro
pozemní nebo digitální vysílání,
rozhoduje Rada pro televizní a
rozhlasové vysílání. Jedním z
důležitých kritérií je zájem
veřejnosti o vysílání tzv. poslechovost. Proto je třeba rádio
podpořit a dát světu vědět, že o
takové vysílání stojíme. Nejlepší
formou je samozřejmě členství v
Klubu přátel Radia Proglas.
Stát se členem není nic náročného. Stačí vyplnit přihlášku a
odeslat ji na adresu: Radio
Proglas, Barvičova 85, 602 00
Brno. Přihlášku najdete v kostele
na stolečku. Kdo ji tam nenajde,
může se obrátit přímo na mě.
Pomůžu ji i vyplnit. Kdo mě
nezná, může zavolat na telefon
465612620 a určitě se domluvíme. Co s sebou nese členství v
Klubu? Člen klubu se zavazuje
šířit dobré jméno Radia Proglas a
podle svých možností rádiu
přispívat. To znamená, že kdo
může, pošle nějaký peníz - dle
svého uvážení. Kdo nemůže,
samozřejmě přispěje jinou
formou jak je uvedeno dále.
Členové klubu se za Rádio
Proglas modlí. Za to dostanete 4x
ročně sešitek ve kterém najdete
informace o tom co se událo a také
novinky, které se chystají. Kdo
poslal nějaký příspěvek, dostane
Farní zpravodaj - Žamberk

se sešitkem i poděkování za
odeslané peníze to se posílá jen
2x ročně. Příspěvky jsou uznatelné pro daňové účely jako dar
odčitatelná položka. Potvrzení o
příspěvcích za celý rok Vám na
požádání vystaví a pošlou na
konci ledna. Jednou měsíčně je za
členy klubu sloužena mše svatá.
Dále jsou výhody při nákupu
drobného zboží, které Proglas
prodává (kazety, CD…) a členové
klubu mají nárok na slevy i v
některých obchodech. Obávám
se, že v našem okolí tyto obchody
nejsou potkáte je spíš okolo Brna.
Členové klubu také mohou využít
tzv. zelenou linku, pokud volají do
vysílání Radia Proglas. To znamená, že volají zdarma. Každý člen
obdrží své členské číslo, pod
kterým ho Proglas vede a v
případě kontaktu nemusí uvádět
celou adresu. Ještě chci uvést, že
naše rodina kamarádů Proglasu je
velká. Je nás cca 40 tisíc.
Čím více členů, tím větší
naděje, že Proglas obdrží potřebné
licence a bude schopen vysílat
ještě lépe, kvalitněji a na více
místech. Podobné je to i s televizí
NOE. Co to zase je? Tentokrát jde
o televizní vysílání, které se
teprve dere na svět. Mělo by jít
opět o televizi bez reklamy (stejně
jako Proglas). Vysílat začne asi v
polovině dubna letošního roku,
Farní zpravodaj - Žamberk

zatím na internetu a na digitálním
satelitním vysílači. Příjem bude
možné zachytit s pomocí paraboly, o průměru cca 60 cm, na
satelitu Astra 3. Bližší informace
jsou v posledním sešitku z
Proglasu (vlnění), který je jistě
ještě na stolečku v kostele. V
případě nouze sdělím potřebné
osobně. Tato televize má vysílat
takové pořady, abyste se ji nebáli
pustit kdykoli i před nezletilými
dětmi. Bude také křesťansky
orientována. Mám velkou naději,
že se do těch našich „beden“
dostane konečně vysílání, na které
se bude možné dívat. Je tu možnost, že televize NOE může získat
licenci k pozemnímu digitálnímu
vysílání
až přejdou na toto
vysílání dnešní celoplošné
televize a Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání přidělí licence.
To by znamenalo, že ji pak i v
Žamberku budeme bez problému
přijímat jako ostatní televizní
vysílání. Proto i televize NOE
založila svůj klub přátel.
Přihlášky opět najdete na stolečku
v kostele nebo u mě. Zkusme
podpořit dobrou věc a svou
přihláškou projevme zájem o toto
televizní vysílání. Ještě maličkost.
Pokud chcete být v klubu přátel
Proglasu i NOE, napište to na
přihlášku (máte-li již členské číslo
Proglasu uveďte ho). Pro obě
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stanice pak dostanete stejné
členské číslo. Proglasáci, kteří už
číslo mají, dostanou automaticky
stejné od NOE, pokud jí to sdělí.
Jestliže propásneme tuto příležitost, další se nemusí naskytnout
celá desetiletí.
Jinou možností, jak získat
kvalitní vysílání Proglasu i
televize NOE, je kabelová televize. Pokud ji máte, můžete požádat
svého dodavatele vysílání o
zařazení obou stanic do nabídky,
kterou šíří. Dle sdělení otce
Holíka z toho mají obě strany
prospěch. Dodavatel kabelového
vysílání má bohatší nabídku a
zařazená stanice se dostane k
dalším divákům nebo posluchačům. Proto se většinou obě strany
dohodnou na bezplatné spolupráci. Pokud tedy kabelovou televizi
máte, obraťte se na jejího provozovatele, a požadujte zařazení
programu. Můžete zároveň
zprostředkovat kontakt mezi
oběma subjekty. Projevíte-li o to
zájem jsem v tom opět ochoten
spolupracovat. Sám „kabelovku“
nemám, takže ani nevím, zda a
kdo ji v našich farnostech provo-

zuje.
Ještě mám jednu prosbu.
Členové klubu a příznivci dostali
v poslední zásilce ještě dotazník,
který se týká Radia Proglas a TV
NOE. Prosím všechny, aby si dali
tu práci a dotazník vyplnili. O
stejné prosím i další posluchače,
kteří se zatím nerozhodli stát
členy klubu. I jejich postřehy jsou
pro vedení rádia velmi důležité.
Dotazníky najdete opět na stolečku v kostele nebo v případě
nedostatku kontaktujte mě.
Vyplnění může trvat možná půl
hodinky, ale to je to nejmenší, co
můžeme pro to svoje rádio udělat.
Vidím, že jsem napsal málem
román, ale doufám, že se na mě za
to nezlobíte. Těším se na příval
zájemců o Radio Proglas i
Televizi NOE.
Váš bratr KAPR Tom Ježdík
PS: Proglas u nás nejspíš naladíte
na frekvenci 93,3 MHz. Pokud s
tím máte problém, dejte vědět,
pokusím se Vám s tím pomoci.

Tento zpravodaj vznikl díky obětavým farníkům, kterým touto cestou děkuji.
Případné náměty do dalšího čísla můžete posílat na e-mail:
ondrej_jager@centrum.cz
Další číslo Farního zpravodaje vyjde během dubna.
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