
Na Hromnice (2. února) se zpravidla betlém sklízí, 
neboť v mnohých krajích panovala pověra, že by  
slepice nenesly, pokud by betlém nebyl uklizen.  
 
Někteří betlemáři se s betlémem nechtěli jen tak roz-
loučit, a tak jej přestavovali na tzv. hromniční. Zmi-
zela předchozí scéna a objevil se jeruzalémský chrám 
se stařičkým Simeonem a prorokyní Annou, do ně-
hož přichází sv. Josef s Pannou Marií nesoucí Jezu-
látko, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně 
Páně: "Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno 
Pánu." Přitom chtějí také podat oběť, jak je nařízeno 
v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. 
Někdy se tato scéna také vynechávala z důvodů, že 
neděle Devítník* byla dříve než svátek Uvedení Páně 
do chrámu (lidově Hromnice). 

Mirek Andrle 
 
*Neděle Devítník – podle liturgie před Druhým vatikánským  
koncilem se slavila devět neděl před velikonoční nedělí. 
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1. ledna … naše diecéze získala nové-
ho generálního vikáře P. Jana Paseku. 
Modleme se za něj, ať se mu ve funkci 
daří, je to i v našem zájmu.  

5. ledna... vyšlo první číslo Farního 
posla, zájem o něj překonal očekávání, 
ale po vydáni se k otci Tomášovi nepři-
hrnula horda farníků, kteří by rádi do 
časopisu přispívali. Zjevně s tím čekají až 
po vydání čísla druhého. Náklad činil asi 
270 výtisků.   

… Tříkrálový průvod konečně dorazil 
do Betléma, ze kterého byl vyslán po 
Poličce, aby se koledníci na charitu vráti-
li opět s rekordním výnosem sbírky.  

9. ledna... mladší bratr pana faráře měl 
přijet, aby obhlédl, jak předělat topení ve 
farní kanceláři, ale zůstal viset na Pohle-
deckém kopci a do Poličky nedorazil. 

12. ledna... na mimořádném setkání 
starších dětí farnosti s boby zadal mlá-
dežníkům Vašek Větrovský úkol, aby 
svah sjeli co nejoriginálnějším způso-
bem, načež děti sjely kopeček na Vaško-
vi Větrovském.  

... čtyři mužové postavili před farní za-
hradou sněhuláka, který měřil i s čepicí  
280 cm. Vyzývají všechna farní spole-
čenství (včetně seniorů), aby je letos ne-
bo příští rok trumfla. 

13 ZPRÁV, 
které by Vám 
neměly uniknout 

Drazí čtenáři,  
„Zbožnost není nic jiného než jakási duchovní 
čilost a živost, skrze niž láska jest činna v nás 
nebo my jsme činni skrze ni hbitě a ochotně;“ 
 
Tak praví svatý František Saleský ve 
svém Úvodu do zbožného života. Vždy 
jsem na tomto základním kurzu du-
chovního života oceňoval, že na rozdíl 
od mnohých jiných velkých, význam-
ných a krásných knih (ze kterých sám 
čerpám) nikoho neutvrzuje v jeho omy-
lu. Následování Krista u leckoho utvrzuje 
nezdravé sebemrskačství. Knihy Tomá-
še Halíka zase leckomu potvrdí, že síd-
lem víry je hlava a Mertonovy spisy zase 
v nejednom člověku vyvolaly touhu po 
klášterním tichu, když je jeho povolá-
ním praní plenek a snášení těžko snesi-
telných příbuzných.  
 
Svatý František Saleský ale každého 
vede k radostné zbožnosti na svém 
místě. Neutíkat se k nebeským zám-
kům, ale vydržet, milovat a sloužit těm 
lidem, kteří jsou mi dáni.  
Modlím se, ať se to daří mně i Vám.   
 

P. Tomáš Enderle 
 

AMDG, L. P. 2019  
na památku sv. Františka Saleského  

Slovo 
kněze 
na úvod 
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14. ledna... otec Tomáš poděkoval na 
setkání mladých kněží v Častolovicích  
otci PhDr. Radku Tichému, farářovi ze 
Stodůlek, za to, že mohl okopírovat kus 
vzhledu i konceptu jejich farního časopi-
su včetně těchto drobných zpráv, které 
právě čtete.   

22. ledna... z připravených 9 koblih 
určených k pohoštění farní rady při jejím 
zasedání snědlo všech přítomných 10 
členů jedinou! To vedlo otce Tomáše 
k úvaze,  zda máme v pastorační radě ty 
správné lidi. 

… P. Stanislav Tomšíček si odvezl oltář, 
který nám léta dobře sloužil v kapli na 
faře. V dalších letech jistě dobře poslouží 
i v kostele sv. Erasma v Rohozné.  

… pan Ing. Šafář přinesl panu faráři 
nepříliš radostnou zprávu o tom, že 
oprava modřeckého kostelíka Nejsvětější 

Trojice půjde jen stěží pořídit pod dva 
a půl miliónu korun.  

24. ledna... oslavil v Římě otec Míla 
Brhel své 37. narozeniny. Všem farní-
kům děkuje za přání i za modlitby, který-
mi jej posilujeme v závěru jeho italských 
studií.   

26. ledna… otce Tomáš se při obědě 
setkal s panem Vlkem, který přepsal  
Malou historii církve poličské od 
PhDr. Otokara Kukly do počítače. 
Upřímně mu poděkoval a začal spřádat 
plány, jak tento počin vydat, aby si našel 
své čtenáře.  

29. ledna… na první informační 
schůzku ohledně prvního svatého přijí-
mání dětí dorazili  jejich rodiče, se který-
mi jsme se domluvili, že poprvé jejich 
ratolesti přistoupí ke stolu Páně 2.června 
při bohoslužbě v 10:30 .  
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Mgr. Jan Paseka, narozen v roce 1980. V roce 2000 začal svou formaci v Teologickém konviktu, 
následně v kněžském semináři v Praze a na Katolické teologické fakultě. V roce 2006 přijal 
jáhenské svěcení a také svátost kněžství. Jako kaplan působil v Poděbradech (2006–2007).  
V letech 2007–2016 byl administrátorem v Chrasti u Chrudimě, od roku 2009 do 2016 admi-
nistrátorem excurrendo ve Vrbatově Kostelci. V letech 2010 až 2018 doprovázel animátorské 
kurzy mládeže diecézního centra. Od roku 2011 do 2016 působil jako spirituál Gymnázia Suve-
rénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. 1. srpna 2016 byl ustanoven rektorem kostela Panny 
Marie v Hradci Králové a od října 2016 zastává funkci biskupského vikáře pro pastoraci. Je 
členem kněžské rady a členem sboru poradců královéhradecké diecéze. 
 
Zvažoval jste, zda tuto službu 
přes Vaše mládí třiceti osmi let 
přijmout? 
Když mě pan biskup Jan požádal, 
abych vykonával službu generální-
ho vikáře, pomyslel jsem si sám 
pro sebe, že jsem na tuto funkci 
příliš mladý. Ale v tu chvíli mně 
probleskla v mysli slova z první 
kapitoly proroka Jeremiáše: 
„Neříkej: Jsem ještě příliš mladý, neboť 
kamkoliv tě pošlu, půjdeš.“  Toto Bo-
ží slovo jsem si vybral při své pri-
miční mši svaté. A toto slovo mi 
Pán připomenul ve chvíli, kdy mně 
pan biskup Jan oznámil, že mě 
bude jmenovat generálním viká-
řem. Byla to chvíle milosti. Příliš mladý jsem se cítil už před dvěma lety, kdy mě pan 
biskup Jan povolal do funkce biskupského vikáře pro pastoraci. V jednom rozhovo-
ru jsem mu říkal, že jsem na tuto funkci ještě mladý. A on mi řekl: „To nevadí, ze-
stárneš…“ 
 
Co myslíte, že bude nyní stěžejní záležitostí v diecézi? 
Postupně musíme udělat novou koncepci naší diecéze. V budoucnu nebudeme moci 
obsadit všechny farnosti knězem tak, jak to je nyní. Bude to velký úkol, abych 
s lidmi o těchto věcech mluvil a vysvětloval jim některé kroky, které budu muset 
udělat. To bude asi nejtvrdší oříšek k rozlousknutí. 

Z bihk.cz 

Mons. Jan Paseka, 
… nový generální vikář naší diecéze 
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Připadám si mladá na pamětníka, ale 
evidentně si lichotím. Uplynulo už 30 
let, kdy se na náměstí v Poličce odehrál 
první živý betlém. V revoluční euforii 
jsme ho sem přinesli my, příslušníci po-
ličské farnosti studující v Brně. Neuměle 
jsme zkopírovali happening pořádaný 
studenty vysokých škol před zimními 
prázdninami v prosinci 1989. Nesl ná-
zev: „Rádi se mějme, dárky si dejme.“ 
Jeho principem bylo sejít se na největ-
ším brněnském „rynku“ a společně, svo-
bodně a veřejně se po jednačtyřiceti le-
tech přihlásit ke křesťanským Vánocům. 

Podívanou řídili studenti z JAMU.  Mě 
s  kamarádkou posadili na štafle, kde 
jsme v šatech z tanečních, s obrovskými 
křídly a transparentem: „Sláva na výsos-

tech Bohu“ čelily větru i mrazu a pozo-
rovaly dění pod námi. Vrcholem snad 
hodinového představení, doprovázené-
ho pouze koledami, byla výzva, aby se 
přítomní navzájem obdarovali. Všichni 
jsme totiž dostali za úkol přinést 
s sebou na náměstí Svobody deset drob-
ných dárků a věnovat je lidem kolem 
sebe. Byl to silný zážitek stejně jako vše, 
co jsme v revolučním Brně od 20. listo-
padu 1989 prožívali. Zatoužili jsme 
kousek toho nadšení přenést i do naše-
ho rodného města.  

Mladické sebevědomí Katky Kastnero-
vé, Pavla Kysilky, Michala Šafáře, Stan-
dy Větrovského a mé neznalo hranic. 
Vždyť jsme měli křídla i andělský trans-
parent, takže ostatní nemůže být zas 

POLIČŠTÍ LIVE BETLÉMÁŘI 
Prvok betlémský  
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takový problém… Doma jsme se - bez 
telefonů, facebooku či e-mailu - spojili 
s ostatními farníky, vysokoškoláky 
z Prahy a středoškoláky, vyrabovali jsme 
půdy a prostě jsme živý betlém na svá-
tek sv. Štěpána 1989 v Poličce udělali.  

Tehdy andělé vylezli na zcela černý Ma-
riánský sloup, Svatá rodina se vetknula 
do jeho niky směrem k dnešnímu vá-
nočnímu stromu a postavy cirkulovaly 
na malém prostoru před nimi. Nikoho 
jsme se neptali, propagace proběhla 
„tichou poštou“, a přesto přišla spousta 
lidí. Viděli „houby“. Nevytyčili jsme 
totiž prostor páskou, takže se diváci 
tlačili dopředu a mísili se s pěkně na-
strojenými účinkujícími. Zvířata jsme 

neřešili. Jak to bylo s hudbou, si vůbec 
nepamatuji. Vím jen, že poučeni z chyb 
jsme pár následujících živých betlémů 
stavěli před radnicí již s vřelou podpo-
rou městského úřadu, který nám otevřel 
své prostory jako zázemí. Hudbu zajiš-
ťovala Katka Kastnerová s dětskými 
zpěváky, přibývala zvířata a nabalovali 
se další lidé i z vnějšku farnosti. Kaž-
dým rokem byl výsledek preciznější…  
a organizace náročnější... 

Poslední živý betlém poličští zažili na 
Štěpána 1995. Pak tato lidmi hojně vy-
hledávaná vánoční „atrakce“ pro na-
prosté vyčerpání pořadatelů ustala. 

Betlémský návrat  
Jestliže první živý betlém byl produk-
tem emocí a bezbřehé energie okořeně-
né odvahou hraničící s drzostí, ten po 
třiceti letech je plodem racionality, plá-
nování a práce. Byla bych moc ráda, 
kdyby to mohlo být jinak – třeba jako 
dřív, ale už to nejde. Nemám odvahu 
hazardovat s něčím pro mě tak význam-
ným, jako je „dobrá pověst farnosti“, 
která za pořádáním této akce stála 
a dokonce živý betlém ideově povýšila 
na jednu z malých misijních aktivit, s níž 
chceme v začátku Misijního roku vykro-
čit vstříc ostatním lidem.  

S pomocí Boží jsme tento krok udělali 
a z ohlasů dolehnuvších k mým uším se 
zdá, že to nebyl krok špatný. Lidé 
z náměstí nám patrně rozuměli a němý 
příběh o narození Ježíše završený mo-
numentálním příchodem sto padesáti 

nevinných dětských „rošťáků“ tříkrálo-
vé sbírky se na moment dotkl jejich 
srdcí. Kdo jste tam byli, viděli jste sami. 
Nechtěla bych zde více popisovat, co se 
5. ledna 2019 v devět ráno na poličském 
náměstí odehrávalo, ale svěřím se Vám 
s tím, co v souvislosti s živým betlémem 
těšilo mě.  

Jak pan farář od oltáře postupně 
„přitlačoval s motivací“, vnímala jsem, 
že se organizační soukolí pomalu roztá-
čí.. A co víc - společný cíl a námaha na 
cestě k jeho uskutečnění nás nějakým 
křehkým způsobem sjednocuje. A tak 
jsme se sblížili: známí s neznámými, 
starší s mladšími, hraví s uzavřenějšími, 
upozaděnější s aktivními, městští 
s venkovskými, farní s charitními, diváci 
s účinkujícími, věřící … s těmi ostatními.   
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Byla jsem ráda, že se hned v začátku 
našla pětice lidí, s nimiž jsem získala 
odvahu pustit se do práce. Anička Na-
vrátilová, Maruška Staňková, Jirka 
Vraspír starší,  Eva Vymětalová 
a v závěru ještě Katka Grubhofferová 
byli – nebojím se to říci – brilantní. Ale 
skvělí, velice zodpovědní a pečliví se 
ukázali býti i všichni ostatní – postavy 
živého betlému, skupina andělských 
trubadúrů – Small band Miroslava Jin-
dry, zvukaři bratři Popelkovi, pracovníci 
v „týlu“ jak na náměstí, tak strůjci ob-
čerstvení na faře či pomocnice s oděvy. 
Dostala mě důstojnost „skály“ - mužů 

z naší farnosti, kteří svými těly vytvořili 
bezpečí jeskyňky pro svatou rodinu, 
zaskočila preciznost pana Ptáčka při 
řemeslném zpracování dřevěných prvků 
i citlivá práce lidí se zvířaty na place i při 
jejich transportu. Opřela jsem se o zku-
šenost pana Jukla z Pomezí při přípravě 
oveček na jejich veřejné vystoupení, 
žasla nad důvěrou pana Kysilky 
z Agroney, s níž nám svěřil dvě telátka, 
a obdivovala klid a důvěru pánů Stodo-
lových a Mlynáře ke svým koním při 
manévrování uprostřed dvěstěhlavého 
zástupu lidí. Poličské Charitě a jejím 
koledníkům děkuji za velkolepé tříkrálo-

vé finále i za to, že svým puto-
váním po Poličce povýšili živý 
betlém o úkony dobra, činění 
a šíření požehnání uděleného 
panem farářem dál. Že při něm 
náš duchovní otec nezapomněl 
koledníky trochu rozesmát 
a nás dospělé trochu dojmout, 
asi nemusím připomínat.  

Soukolí živého betlému, které 
jsme v listopadu jen zvolna 
roztáčeli, začalo díky všem 
těmto lidem pracovat. Točilo 
se správnou rychlostí, nevrza-
lo, necukalo, spolehlivě šlapalo 
za vytčeným cílem. Jaký to byl 
cíl? Vyjít z fary a kostelů a po-
těšit? Spojit se? Poznat se? 
Setkat se? Otevřít se? Nabíd-
nout se?    

Byla tohle misie? Nevím. Ale 
živý betlém, a povedený, to 
teda byl! 

Štěpánka Dvořáková  
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1) zhodnocení akcí proběhlých od posledního setkání pastorační rady 
· Uskutečnila se oprava kaple s uspokojivým výsledkem.  
· Adventní duchovní obnova zůstane pro příští rok ve stejném formátu – 

v pátek večer a oddělení muži a ženy. 
· „Půlnoční“ mše na náměstí byla důstojná, ale nebyla to nejlevnější záležitost. 
· Živý betlém – podařená akce s kladným hodnocením. 
· Vyšlo 1. číslo farního časopisu Farní posel, jeho vydání má pozitivní ohlasy.  
   Je důležité najít spolupracovníky a v jeho vydávání vytrvat. 

2) informace ze Svatojosefské jednoty 
· Pro příští rok se více zajímat o program, který děti připravují na vánoční  
   besídku. 
· 16. 2. se uskuteční Jordánský ples. 

3) informace z Charity 
· Tříkrálová sbírka s rekordním výsledkem 797 555 Kč 

Zápis z jednání pastorační rady 

22. 1. 2019 
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· Došlo k personálním změnám ve vedení Charity na úrovni diecéze   
(p. Stejskal a P. Suchár). 

· 10. 2. 2019 Kino pro koledníky. 
· Pro pracovníky bude duchovní obnova – povede ji P. Tomáš.  

4) informace administrátora 
· V postní době se bude každé úterý v 18:00 konat studijní přednáška „Exodus“ 

– všichni účastníci si budou muset přečíst text, o kterém se bude mluvit. 
· 19. 2.; 26. 2.; 5. 3. v 19:00 proběhnou v Divadelním klubu přednášky na téma:  

„Co vlastně jsou ty křesťanské hodnoty“ 
· Tři muži se účastní kurzu pro akolyty. 
· Plánované opravy:  oprava kostela sv. Jakuba, oprava varhan do kostela 

sv.  Michaela, oprava kostela v Květné, oprava kostela v Modřeci (především 
statika), oprava kaple v Pomezí, objednání projektu na opravu fary (fasáda 
a statika)  

· 23. 3. v 10:00 by měla být postní duchovní obnova. 
· Svatý týden budeme slavit v kostele sv. Michaela. 

5) k projednání 
· Postní kasičky – účel – adopce nablízko – podpora salesiánského projektu. 
· Bohoslužby v evangelickém kostele budou do té doby, dokud nám nebude 

dovolen třeba i provizorní přístup do sv. Jakuba – záleží na rychlosti prací 
uvnitř kostela. 

· Žehnání domů – o. Tomáš udělá pilotní projekt a po vyhodnocení se rozhodne 
o pokračování; budou zapotřebí dobrovolníci k roznášení dopisů  

   do domácností. 
· Úprava liturgického prostoru v kostele sv. Jakuba – budou osloveni tři lidé 

k vytvoření studie. Jedna z nich by měla být vybrána a realizována. 
· Vedení chrámového sboru i ostatní scholy není ještě dořešené – musí dojít 

k jednání. 
· Pokud jste členy nějakého spolku (myslivci, hasiči, skauti, rybáři …) 

a myslíte si, že by mu prospělo odsloužení mše sv., žehnání a podobně 
za účasti členů, projednejte tuto myšlenku s vedením spolku a oslovte 
o. Tomáše, tuto aktivitu by přivítal. 

· Hledáme člověka, který by měl nápad a chuť při organizování akce far-
nosti „Čas pro neobyčejné zážitky“ – hlásit se může o. Tomášovi. 

6) Další setkání pastorační rady ve čtvrtek 14. 3. 2019, podněty k projednávání můžete 
zasílat na e-mail farar@farnostpolicka.cz nebo sdělit jakémukoli členovi pastorační 
rady.  
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V úvodu zápasu se domácí snažili hlavně 
neinkasovat a nedopustit tak obvyklý 
vývoj zápasu. Salaš totiž platí za hokejo-
vě vyspělý celek, a to i navzdory proza-
tímnímu umístění v tabulce. Komplikace 
pro domácí nastala hned v 5. minutě. Na 
šikovnost soupeře musel zareagovat 
P. Šimon podražením a jít odpočívat 
naproti střídačce. Cestou z trestné lavice 
na střídačku se „stavil“ pomoci 
svým spoluhráčům, čehož výsledek byl 
jeho návrat zpět na trestnou lavici, 
a to pro hákování. Domácí se 
i tentokrát ubránili. Změnu skóre tak 
museli obstarat hosté na začátku 
11. minuty. To se po nahrávce J. Novot-
ného radoval M. Sedláček 0:1. 

Druhou část orámovaly dvě přesilovky, 
které nabídli hosté domácím. Jak čtenář 
správně tuší, ke gólům nevedly. Skóre se 
tak muselo měnit opět na druhé straně. 
V 18. minutě zaúřadovaly nové akvizice 
v zelených dresech J. Novotný a A. Ma-
tějíček a poslali Salaš do dvoubrankové-
ho vedení 0:2. Přestože zejména tato 
dvojice trýznila domácí obranu po 
celý zápas, další branku už nepřidala, 
a proto, jak se později ukázalo, šlo 
také o gól vítězný. 

Ve třetí třetině snaha domácích 
o korekci výsledku gradovala. Na 
útočné snažení svých kolegů v útoku 
se v 36. minutě už nemohlo dívat 
první obranné duo ředkve.  

D. Soukal vyslal přesný a prudký pas na 
modrou čáru, kde našel M. Nikla. Ten 
dal sbohem obráncům a tváří v tvář  
J. Hladkému v brance hostů byl úspěš-
ný - 1:2. Počet fanoušků v této fázi zápa-
su atakoval číslovku 5. Mohli tak sledovat 
marnou snahu domácích o vyrovnání. 
Nepomohlo dočasné zúžení kádru na dvě 
lajny, ani hra bez brankáře. Salaš si tak 
odváží z Poličky dva cenné body.    
Domácí odehráli zápas v souladu se zně-
ním svého nového motta, které zní asi 
takto: „Tempo a výkonnost přizpůsobí-
me jakémukoliv soupeři tak, abychom 
o gól prohráli.“ Naopak na úspěchu Sa-
laše má bezesporu podíl návrat jeho ka-
pitána doc. PhDr. Tomáše Petráčka, 
Ph.D. Th..D., kterého tímto vítáme zpět 
v kolotoči jménem KAHL. Zápas vyvr-
cholil příjemným posezením na faře, kde 
se tradičně podávaly plody pivovaru 
a uzenářského průmyslu.  

Jiří Vraspír ml. 

Polička si připsala  
třetí těsnou porážku v řadě 
Reportáž ze zápasu KAHL Polička – Salaš  
odehraného 22. 12. 2018  
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Jistě Vám neuniklo, jak často a naléhavě 
Vás vyzývám k duchovní četbě. Člověk 
může být dobrou knihou poučen, ale pře-
devším je povzbuzen k dalšímu úsilí 
o soustředěnost na věci podstatné. Moc 
rád jsem byl, že se nám konečně v minu-
lém roce povedlo zprovoznit farní kni-
hovnu. Za svoji povinnost považuji, aby 
do farní knihovny přibývaly kvalitní tituly, 
které jsou čtenářsky přitažlivé. Zároveň 
ale musím svůj rozlet brzdit, protože za-
tím zájem o půjčování knih neospravedl-
ňuje žádná větší investice.  

Přesto došlo nedávno k významnému 
rozšíření knihovního fondu, a to přede-
vším o knihy z pozůstalosti pana Josefa 
Radiměřského a P. Františka Beneše. Za 
oba tyto dobrodince farnosti bude slouže-
na mše svatá v úterý 12. 2. 2019. Kromě 
toho jsme také založili úplně novou sekci 
v knihovně určenou pro děti a mládež, 
takže bylo potřeba rozšířit skladovací 
prostory. Za zhotovení nové krásné skří-
ně děkujeme panu Petru Ptáčkovi. 

Knihy z knihovny si můžete zapůjčovat 
„samoobslužně“, kdykoli se ke knihovně 
dostanete, a to tak, že lísteček založený 
do knihy strčíte do své obálky, kterou 
Vám pomohl založit některý z knihovní-
ků. V případě jakéhokoli dotazu se neboj-
te obrátit na mne nebo na Janu Stodolo-
vou či Evu Vymětalovou.   

Tomáš Enderle 

Z přírůstků vybíráme: 

Hostina Beránkova, Hahn Scott, D.423 

Kněz Josef Čihák, Romportl Milan, H.53 

Modlitba pro začátečníky, Kreeft , D.553 

Ježíš Nazaretský I, Ratzinger Joseph, D.810 

Básník Vysočiny, Soukal Jindřich, P.SO 

Krok do tmavé noci, Doležal Miloš, S.105 

Nový Biblický slovník, kolektiv, B.49 

Oskar a růžová paní, Schmitt Eric, K.SCH 

Támar - žena za závojem, Riversová, K.RI 

Tři legendy o krucifixu, Zeyer Julius, K.ZE 

Osm kroků ke štěstí, Cantalamessa, D.298 

3x13 věřících osobností, Henych, D.669 

Prameny světla, Špidlík Tomáš, D.345 

Čítanka vnitřní modlitby, Kohut, D.352 

Modlit se s Písmem, Hayden, D.561 

Králův kříž, Keller, D.809 

Hledání Boha, osobní pouť, Johnson, D.670  

O eucharistii, Kodet Vojtěch, D.415 

Mše svatá pro začátečníky, Tichý, D.424 

Proměněné sny, Dvořáková, D.347 

Skoro kompletní dílo Tomáše Halíka  

od D.681 dál  

Řada knih rozhovorů (Schwarzenberg, 

Heryán, Špidlík, Tajovský, Vacek, Rein-

sberg, Roithová …) od D.711 

Dětská a mládežnická sekce má signaturu Y  

 

Počet nových svazků: 316 
Počet svazků celkem: 1180 

Nové přírůstky do knihovny 

stále jsou dlouhé večery 
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Letos tuto knihu dostal každý český kněz na Zelený čtvrtek. Nově jmenovaný generální vikář ji 
pak výslovně zmiňoval ve svém dopise kněžím u příležitosti svého jmenování jako možnou inspiraci 
do budoucna. Kniha tohoto kanadského kněze skotského původu popisuje strategie, které použil pro 
proměnu své farnosti ze stagnujícího společenství určeného ne vždy životodárnými zvyky a dynamické 
společenství věřících, kteří cítí větší přináležitost k Církvi i větší zodpovědnost za šíření Božího krá-
lovství. Zvláštní důležitost pak autor přikládá malým skupinkám věřících, které se scházejí.  

Formace malých společenství  

V celosvětovém měřítku platí, že církve, které jsou zdravé, rostou a získávají za učed-
níky, přijali model místní církve jako „společenství malých společenství“. Všechna 
dohromady se scházejí jako jedno velké společenství při slavení nedělní eucharistie. 
Ve zdravé církvi se zapojení do malé nebo středně velké skupiny nepovažuje za mož-
nost, ale je to nezbytná část života dané místní církve.  

Postmoderní člověk prožívá obrácení primárně skrze prožitek přináležitosti. Není 
překvapením, že oslovovat lidi mimo církev a odpadlé skrze přináležitost je pro nás 
katolíky těžký úkol. Pro ty, kdo byli přivedeni k osobnímu a život proměňujícímu 
setkání s Ježíšem Kristem—ať už v církvi, anebo mimo ni -, to představuje problém. 
V okamžiku obrácení anebo probuzení si uvědomují, že potřebují smysluplné spole-
čenství, místo, kde nejsou cizí, kde je lidé mají rádi, podporují je a zároveň pro ně 
představují výzvu.  

Kultura, která ve většině farností převládá, 
uskutečnění výše zmíněného velmi ztěžuje. 
Mnozí katolíci připisují hodnotu jedině službě, 
kterou koná kněz, a smysluplné spojení s far-
ností pro ně představují pouze vztahy se silnou 
osobní vazbou na faráře. Není-li kněz schopný 
být na všech setkání výboru, týmu nebo usku-
pení, snaží se zastavit se na nich alespoň jed-
nou za čas. Problém spočívá v tom, že nechá-
me-li se touto hodnotou svazovat, bude počet 
smysluplných společenství ve farnosti vždycky 
omezen.  

V naší knihovně najdete knihu pod 
signaturou R.109 

 

Počtěte si:  Malá společenství 
Mallon James: Proměna farnosti  
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Možná máme tendenci zapomínat, kolik 
lidí došlo k víře v Boha na základě zku-
šenosti s Církví. Jistě, mnohdy je Církev 
kamenem úrazu a kvůli pohoršení, které 
přichází od věřících, je mnohým zkom-
plikována cesta ke Kristu. Ale dle mé 
zkušenosti přichází katechumeni s žá-
dostí o křest zpravidla skrze někoho, 
kdo je již ve víře kovaný.  

Když jsme se na konci října minulého 
roku zamýšleli nad tím, jak druhým 
zprostředkovat dotek Boží milosti, hle-
dali jsme způsoby pokud možno nízko-
prahové, tedy takové, které nevyžadují 
mnoho odvahy a aktivity ani na straně 
člena farnosti, ani na straně toho, kdo by 
mohl zvěst evangelia zaslechnout. Není 
lehké pro mnohého hledajícího vstoupit 
do kostela a snášet tázavé pohledy věří-
cích (netuším, zda ty pohledy jsou tak 
časté a tak tázavé, ale skoro všichni kate-
chumeni o nich mluví). Abychom poten-
cionálním zájemcům o věci víry přístup 
ke zkušenosti s Církví usnadnili, rozhodli 
jsme se rozbít svůj stan dočasně jinde, 
a to v Divadelním klubu, kde proběhnou 
tři přednášky s následnou besedou o roli 
křesťanství v dnešním světě.  

Téma přednášek je schválně zvoleno tak, 
aby oslovilo co nejširší publikum. Výklad   
křesťanských hodnot na základě zná-
mých obrazů by mohl být zajímavý pro 
věřícího i nevěřícího, pro toho, kdo se 
ohání tradičními hodnotami ve strachu 

před jinakostí, i pro ty, které zajímá vý-
klad a obsah uměleckých děl.  

Přednášky to nebudou primárně evange-
lizační se záměrem přitáhnout lidi do 
kostela, to by se snad ani do tohoto pro-
středí nehodilo, ale může to být příleži-
tost pro leckoho, jak zjistit, že křesťan-
ství není ani tak uzavřené, ani tak primi-
tivní a ani tak neochotné k dialogu, jak 
mají mnozí tendenci věřit na základě 
znalostí načerpaných z médií.  

Máme plakátky po celé Poličce, zveme 
lidi v Jitřence, jsme na POKUKU, to ale 
nestačí. Potřebovali bychom, abyste se 
Vy zamysleli nad tím, koho z  Vašeho 
okolí by toto téma mohlo zaujmout, 
pozvali ho a přišli s ním.  

Jsem přesvědčen, že křesťané jsou obda-
rováni poznáním, které je pravdivé 
a může prospět tomuto světu. To je 
v první řadě poznání jména Ježíše Krista, 
skrze kterého jsme byli spaseni. Z tohoto 
základního poznání ale vyrůstá mnoho 
jiného, na čem naše kultura stojí. I když 
mnozí lidé přestali jevit zájem o Krista, 
rádi by si udrželi to, co se k nám skrze 
Něho dostalo. A právě o těchto darech, 
které by se k nám nebýt Kristova jména 
v jednadvacátém století jistě nedostaly,  
se budeme bavit po tři úterky v divadel-
ním klubu od 19:00. Přijďte také 
a přiveďte kamarády… 

P. Tomáš    

Misijní rok ve farnosti II 
… aneb pozvi kamaráda svého  
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Před 230 lety se Albrechticích u Lanškrouna 
narodil 19. února 1789 P. Jan Philipp (na hor-
ním obrázku), děkan v Poličce (1853–1863)  
a biskupský vikář. Ord. 24. srpna 1812. Zemřel 
9. července 1863 a byl pohřben do kněžského 
hrobu u sv. Michaela v Poličce (H 190). Za jeho 
působení v Poličce se budoval chrám sv. Jakuba. 
 
Před 195 lety se v Poličce (č. p. 28) narodil 
17. února 1829 P. Josef Jan Krejčí. Zemřel 
2. srpna 1877 v Proseči. Ord. 25. července 1852 
v Hradci Králové. Od 2. září 1852 kaplanem ve 
Vysokém Mýtě (současně vězeňským a vojen-
ským), r. 1869 administrátor ve Vysokém Mýtě, 
od 30. června 1870 ustanoven jako farář do Pro-
seče, do níž přišel 17. července 1870. Pod pseu-

donymem Hránský nebo Branský skládal písně. Pro poličský kostel složil známou 
mešní píseň Svatý Jakub Bohu obětoval. 
 
Před 95 lety 14. února 1924 zemřel v Lázních 
Železnici ve věku 81 let P. Jan Letošník  
(na spodním obrázku), bývalý děkan a bisk. vikář  
v Poličce (1900–1923). Pohřben byl 18. února 
1924  v rodné  Oulibici (nyní v Ulibici), far. Luža-
ny u Jičína. Narodil se 11. srpna 1843, ordinován 
byl 14. července 1870. Působil jako kaplan v Jaro-
měři, farář v Čibuzi, odkud přišel 1. srpna 1900 
do Poličky. Za svůj život dosáhl několika vyzna-
menání: Cubicularius intimus Benedikta XV., 
biskupský notář, papežský komoří, čestný konsis-
torní rada, komisař pro dohled nad školami na 
Poličsku, právo nosit expositorium canonicale. 
 
 
 

Něco z historie …, 
...ze které v Poličce vyrůstáme 
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Před 58 lety 22. února 1961 zemřel v Praze pražský světicí biskup, probošt Metro-
politní kapituly u sv. Víta, aktivní funkcionář v pražském Orlu, významný český 
esperantista ThDr. Antonín Eltschkner. Pochován 27. února 1961 u sv. Markéty 
v Praze na Břevnově (B 16 3/6). Narodil se 4. června 1880 v Poličce, Hpř. č. p. 182 
(v r. 1965 domek zbořen); na kněze vysvěcen 18. března 1905 v Římě, kde získal 
roku 1932 titul ThDr.  
19. března 1933 byl vysvěcen na titulární-
ho biskupa Zefirského jako pražský svě-
ticí biskup. V roce 1940 se jeho osoba 
stala předmětem diplomatického 
incidentu mezi Vatikánem a nacistickým 
Německem. Vatikán jej totiž bez 
předchozí konzultace s německými 
okupačními orgány jmenoval biskupem 
českobudějovickým a teprve poté, co 
jmenování provedl, informoval německé 
představitele. Nacistické Německo 
protestovalo proti tomuto rozhodnutí 
tím, že chce biskupa německého 
původu a že Vatikán má jmenování 
biskupa s jeho představiteli konzultovat. 
Vatikán to odmítl s tím, že diecézi 
s českou většinou přísluší český biskup 
a že německá vláda nemá právo 
zasahovat do jmenování biskupů na 
území, které mu nenáleží. Německo sice 
muselo uznat, že poslední argument je platný (Čechy oficiálně nebyly jeho územím, 
ale protektorátem), nicméně považovalo takový postup za nepřátelský akt. Vatikán 
se nakonec rozhodl jmenování zatím nezveřejňovat (protože Eltschkner by se 
reálně úřadu nikdy ujmout nemohl) a ponechat řízení diecéze na generálním vikáři. 
Demonstrativně však ponechal Eltschknera provádět na daném území kněžská 
svěcení a biřmování. Původně se předpokládalo, že se ujme úřadu sídelního 
biskupa ihned, jakmile to situace umožní, posléze se však objevily další jiné 
okolnosti, které vedly k tomu, že se i po zániku protektorátu a po porážce 
Německa uveřejnění jmenování nekonalo. Biskupem českobudějovickým byl 
nakonec jmenován v roce 1947 Josef Hlouch. 
Po internaci českých biskupů a po smrti královéhradeckého biskupa Mořice Píchy 
(1956) byl jediným biskupem v Čechách, jemuž komunistický režim povolil 
vykonávat úřad. 
Použitá literatura: Pieere Blet, Pius XII a druhá světová válka ve světle vatikánských archívů 
Matice cyrilometodějská Olomouc 2001 str. 114–115, informace pražského arcibiskupství 
Jiří Kettner: Dějiny pražské arcidiecéze – v datech                                           

Mirek Andrle 
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Ty nepracuješ pro Proglas dlouho, že?  

Zatím je to rok a půl.  

Ale máš to v genech, pokud se nepletu. 

Dostal jsem se do Proglasu i díky tomu, že moje 
maminka byla delší dobu šéfredaktorkou tohoto 
média, i když toho času už je v důchodu. Tatínek 
zase měl svůj pořad Knihovnička Proglasu.  

A za ten půldruhý rok sis tam už vyzkoušel 
lecjakou práci. 

Kupodivu jsem si tady prošel už skoro všechny 
pozice. Začínal jsem s přípravou pětiminutového 
Duchovního slova, poté jsem si přibral práci 
v náboženské redakci, tedy tvorbu pořadů jako 
Putování se svatými, Dotýkání světla či Křesťan 
a svět. Navíc jsem zdědil biblickou soutěž Pro-
glaso v dětské redakci a sem tam se dostanu 
k příspěvkům jako Myšlenka na den, nebo Kni-
hovnička Proglasu. Když jsme postrádali mode-
rátora, tak jsem se nabídl, že bych zasáhl i do 
živého vysílání. . Nejnovější je pro mě role ve 
zpravodajství, předevčírem jsem měl svoji první 
samostatnou službu na pozici zpravodaje.  

A jak to dopadlo?  

Místy jsem se dostal na hranici paniky, ale poslu-
chač snad nic nepoznal, tedy úspěch, dalo by se 
říci. Zatím jsem rád, že dodávám obsah. Kvalita 
se snad dostaví časem. 

Mezi pracovníky rádia Proglas najdeme i redaktora, který má slabost 
pro Poličku. Minulý rok strávil Daniel Blažke pár víkendů na poličské 
faře, kam přijíždí za přáteli, studiem i rekreací. Proč ho tedy neoslovit, 
aby nám pověděl, co jeho práce obnáší a proč by nás rádio Proglas mě-
lo zajímat. 

Jsme unikát u nás i ve světě 
Rozhovor s redaktorem rádia Proglas 
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Takže kromě uklízeč-
ky a ředitele už jsi 
tam dělal skoro 
všechno.  

I to nádobí člověk ob-
čas umyje …  

A co tě z těch růz-
ných činností přitahu-
je nejvíc? 

Přirozeně mám rád své 
projekty, když si mohu 
sednout s hostem 
a povídat si o tom, co 
nás skutečně zajímá. 
Tvorba pořadů Dotýkání světla je pro 
mě asi největší radost.  

Pověz nám, proč by mělo rádio Pro-
glas zajímat poličského farníka. Čím 
je zajímavé?  

Mám za to, že kromě jeho křesťanského 
zaměření má Proglas řadu dalších před-
ností. Velkým tématem dnešní doby jsou 
„fake news“, desinformace, tedy kvalita 
médií a možnost majitele ovlivňovat, 
které zprávy a jak se dostanou ven. Pro-
glas je unikátem nejen u nás, ale i ve 
světě tím, že jeho provoz platí sami po-
sluchači. Nikomu se díky tomu nemusí-
me podbízet. Jediným významným při-
spivatelem je Česká biskupská konferen-
ce, která pokrývá asi desetinu ročního 
rozpočtu. Navíc se vysílá bez reklam, 
což není obvyklé ani mezi křesťanskými 
rádii. To nám dává obrovskou svobodu 
v tom, abychom mohli mluvit pravdu 
a varovat před falešnými zprávami.  

Dobrá, ale zpravodajství velkou část 
lidí příliš nezajímá …  

Dalším unikátem Proglasu je, že je typ 
rodinného rádia, zahrnuje velkou šíři 
témat, ve kterých si každý najde něco.  

To je pravda, znám nevěřícího klem-
píře, který byl ubytován v klášteře, 
kde měli na pokoji naladěný Proglas, 
a po pár večerech jsme ho nebyli 
schopni odtrhnout od četby na po-
kračování.  

Taky jsme originální co do výběru hud-
by. Nehrajeme fláky, které uslyšíte ve 
všech ostatních rádiích, ale často vytahu-
jeme takové skupiny, které nemáte příle-
žitost nikde jinde zaslechnout.  

Dokážu si představit, že to může být 
i nevýhoda.  

To možná. Ale kdo má rád pop nebo 
rock, ten si může naladit jiné rádio 
a dostane míru vrchovatou To, co nabí-
zíme my, je obrovská pestrost od jazzu 
přes folk až k vážné hudbě. V neděli 
večer si můžeme dovolit hrát dvouapůl-
hodinovou skladbu nepřerušovanou re-
klamami, zato s náležitým komentářem.   

Tak to by už snad k přednostem 
stačilo … 

Ještě bych si chtěl ohřát vlastní polívčič-
ku. Proglas nám dává příležitost zabývat 
se nějakým tématem víry s odborníky 
dlouhodobě, udělat třeba seriál pořadů  
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o svatých, o církvi, o liturgii, o ctnostech, 
o mariologii nebo třeba nejnověji  o Ma-
sarykovi. V málokteré farnosti je možné 
udělat takovéto podrobné a přitom pří-
stupné přednášky. V Čechách a na Mo-
ravě se najde dost věřících, kteří přesně 
o takový typ vzdělávání  mají zájem.  

K Vánocům jsem od jednoho farníka 
dostal komplet vzdělávacích pořadů 
z Proglasu na USB disku. Trvalo by 
mi víc než jedenáct dní nepřetržitého 
poslechu, kdybych je chtěl všechny 
vyslechnout.  

Všechny tyhle pořady dohromady prodá-
váme za 400 Kč a některé z nich si mů-
žete zdarma poslechnout na našich inter-
netových stránkách. Mimochodem, co si 

myslíš, že ti tím chtěl farník naznačit, 
když ti dal vzdělávací pořady?  

Raději zůstaneme u toho, že budu 
klást otázky já. Tedy otázku, už zbý-
vá poslední. Co tě během tvé krátké 
rozhlasové kariéry překvapilo? 

Všímám si, kolik lidí nadává na svoji 
práci, kdo všechno je štve v práci, kole-
gové, šéfové, podřízení a tak, kdežto my 
v Proglase máme strašně vzácné, zábav-
né a zajímavé lidi. Je to tam strašně pěk-
né společenství. Rádi se vidíme i mimo 
práci. To vnímám jako velkou devizu 
a jsem za to rád.  

Za odpovědi poděkoval E.T. 
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Od začátku roku se nám při mších svatých začala objevovat zvláštní intence. Mše 
svaté byly a budou obětovány za „duše zemřelých dárců mešních fundací“. Co jsou 
to ty mešní fundace a proč jsme si na jejich dárce vzpomněli v roce 2019? To nám 
vysvětlí sám pan biskup:   

Ač už se tato skutečnost zcela vytratila z povědomí mladších generací, před rokem 1948 bylo fi-
nancování farností i dalších církevních institucí do velké míry závislé na dárcích, kteří Církvi 
darovali pozemky a jiné nemovitosti výměnou za mešní intence. Farnost či jiná církevní právnická 
osoba se zavázala, že za dárce budou po jeho smrti pravidelně slouženy mše svaté.  

Tím, že Církev přišla o majetek a nemohla ho užívat, byla těchto závazků v souladu s kanonic-
kým právem zproštěna. V majetkovém vyrovnání se státem však získáváme některé nemovitosti 
zpět. V této situaci musíme řešit, jak se starými závazky naložit. Protože mnohdy není možné 
dárce dohledat, jiné nemovitosti vráceny nebyly a je za ně vyplácena částečná finanční náhrada, 
požádala Česká biskupská konference o pomoc Apoštolský stolec. Ten rozhodl, že závazky budou 
s konečnou platností splněny, pokud každá farnost či jiná církevní právnická osoba v diecézi od-
slouží či nechá odsloužit 10 mší svatých za výše zmíněné dárce. Česká biskupská konference se 
jednohlasně usnesla, že se tato povinnost bude týkat všech farností a církevních právnických osob 
bez ohledu na to, zda mešní fundace měly. Mše svaté budou odslouženy nejlépe o slavnostech, svát-
cích a nedělích, a to od letošní první adventní neděle do konce roku 2019. Pokud některý kněz 
spravuje více farností či institucí, povinnost deseti intencí se ho týká jenom jednou, nenásobí se.  

Podrobnosti se dočtete v přiloženém dekretu. Naléhavě Vás proto vyzývám, vezměte tuto povinnost 
vážně. Splnění povinnosti prosím hlaste biskupské konzistoři, která k tomu připraví příslušné 
formuláře.  

V Kristu 
 Mons. Jan Vokál  

biskup královéhradecký 

V dekretu pak je ještě podrobnější instrukce, aby tyto mše svaté na splacení dluhu 
našim dobrodincům byly slouženy ve významné svátky liturgického roku, aby byl lid 
Boží vyrozuměn o splnění tohoto závazku. Tyto mše svaté jsou pro nás příležitostí 
si uvědomit, za kolik toho vděčíme těm, kteří nás již předešli do světa příštího.  

P. Tomáš   

Kdo že jsou ti 
dárci mešních fundací 

  ? 
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Pro chytré hlavičky   
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Mnohdy mají lidé problém orientovat se ve světě plném různých barev, představ a cest a nevědí, jakým 
směrem se vydat. Záchytným a viditelným bodem v jejich bloudění a hledání je pro ně ukřižovaný Ježíš  
a jeho velké a milující Srdce. 
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Peněz nikdy není dost a farnost jako Polička jich dokáže použít na opravy téměř 
neomezené množství. Mohlo by se zdát, že se máme i jako farnost docela dobře.  
Vzpomínám si, jak marně jsem se v předchozí farnosti snažil získat pár desítek 
tisíc, aby se dal nezbytný stavební projekt konečně do provozu. Soucítím tedy  
s těmi faráři, kteří jsou v podobné situaci. Když mne otec Stanislav ze Svojanova 
požádal o pomoc, řekl jsem mu, že nemám pravomoc mu vypomoci z farního,  
ale mé farníky že požádat může. Proto první březnovou neděli budeme mít sbírku 
na níže zmíněný účel. 

P. Tomáš  
PS: P. Tomšíček je náš bratr v Kristu, ale také je to duchovní otec v sousední farnos-
ti, tedy takový náš strejda (k vysvětlení podnadpisu článku). 
 
Vážení farníci z Poličky, 
prosíme Vás o pomoc při opravě fary ve Svojanově, kde chceme zbudovat společenskou místnost 
včetně sociálního zařízení pro setkávání farníků. V minulosti byla při úpravách nadměrně přetí-
žena nosná konstrukce a nebylo zajištěno rovnoměrné statické rozložení váhy, protože nevyhovo-
valy průřezy nosných prvků. Proto byly tyto zdi zbourány a v uvolněném místě vznikne společen-
ská místnost a sociální zařízení. Na přiložených fotografiích je vidět nedostatečnou konstrukci, 
takže stěny byly prakticky ve vzduchu. Podlaha v chodbě podkroví byla nerovná a při chůzi se 
prohýbala.  

Za Vaši podporu a pomoc Vám předem děkuji. 

Za farnost Svojanov P. Stanislav Tomšíček 

 

Opravy na svojanovské faře 
aneb pomoz strejdovi svému 
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Pravidelnosti a nepravidelnosti 
Společenství ve farnosti  

 
Schůzky mladších dětí: 16. 2. a 2. 3. ve 14:00 na náměstí 
Schůzky starších dětí: 16.2. ve 14:00 na náměstí 
Ministrantské schůzky: soboty 2. 2., 16. 2. a 2. 3. v 9:00 na faře  
Společenství mladých: sobota 2. 2. v 19:00 na faře  
Teologický klub: sobota 9. 2. v 19:00 na faře  
Setkávání seniorů: středa 6. 2. v 16:00 na faře   
Příprava na první svaté příjímání: neděle 3.3. v 17:00. na faře.  
 

Zápasy KAHL 
Odehráno v lednu 2019  
5. 1. 2019 v Pardubicích           HC Balauři – BK ŘKF Polička  7:4 
25. 1. 2019 v Chrudimi             HC Vraníci – BK ŘKF Polička  3:0 
 
Přijďte fandit  
9. 2. 2019 v Hlinsku v 19:00      HC Salaš – BK ŘKF Polička  
 

Sbírky minulý měsíc: 
               Polička              Pomezí 

6. ledna Zjevení Páně pro farnost 14 474 Kč      2 970 Kč 
13. ledna Křtu Páně pro farnost 10 591 Kč      2 318Kč 
20. ledna 2. v mezidobí pro farnost  11 269 Kč      2 520Kč 
27. ledna 3. v mezidobí   pro farnost  10 157 Kč   2 050Kč 
Kasička u Betléma    1 734 Kč 

 
Mimořádné sbírky příští měsíc:  

        24. 2. Svatopetrský haléř   
 3. 3.  na opravu svojanovské fary 

 
Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí. 

 
Zveme Vás 

· Vikariátní setkání pro mladé mezi dvanáctým a dvacátým pátým rokem věku na 
poličské faře. Dne 2. 3. 2018 od 9.00 do 14.00. Téma: Proč být křesťanem 
v dnešní době? Program bude upřesněn na plakátku.  

· Vikariátní duchovní obnova pro manžele na téma Jednota v rozdílnosti se bude 
konat 2. 3. - 3. 3. 2019 v Koclířově u Svitav, více informací na plakátku, přihlášky 
u otce Tomáše nebo na www.farnost-bystre.cz. Hlídání dětí během programu za-
jištěno. 
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Rozpis bohoslužeb na únor 

Neděle 3. 2.                                        
4. neděle v mezidobí 
 

7:30 M: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: za Vojtěcha Pechance a celou rodinu 
10:30 E: za dary Ducha Svatého 

Úterý   5. 2.      
sv. Agáty                                                                                                                                                                                                                                                    

Mše svatá ve farnosti nebude! 

Středa 6. 2. 
sv. Mikiho a druhů 

Mše svatá ve farnosti nebude! 

Čtvrtek  7. 2. 15:30 LDN: za Bohuslava Müllera a celý rod 

Pátek 8. 2. 15:30 P:  
18:00 K: za Josefa Štěrbu a rodinu 

Sobota 9. 2. 18:00 M: za manžela a rodiče z obojí strany 
a děti 

Neděle 10. 2. 
5. neděle v mezidobí 

7:30 M: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: za Jana Mičku, rodinu Mičkovu a Mar-
tinů 
10:30 E: za Jana Navrátila a rodiče, rodiče 
Žďárovy a Františka Zdvořilého 

Úterý  12. 2. 7:00 K: za dobrodince farnosti  
Středa 13. 2. 18:00 K: za dceru 
Čtvrtek 14. 2. 15:30 LDN: 

Pátek 15. 2. 18:00 K: za rodiny Michkovy a Hrnčířovy 
Sobota 16. 2. 18:00 M: za Damiána Kastnera a víru v rodi-

nách dětí 

Neděle 17. 2. 
6. neděle v mezidobí 

7:30 M: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: za rodiče Střílkovy a Annu Vondrovou 
10:30 E:  

Úterý 19. 2. 7:00 K: 
Středa 20. 2. 18:00 K: za manžela, bratra, maminku a Boží 

požehnání v rodině 
Čtvrtek 21. 2. 15:30 LDN: 

Pátek 22. 2. 
Svátek Stolce svatého Petra 

18:00 K: za živé a zemřelé členy rodiny Krá-
lovy a Leinveberovy 

Sobota 23. 2. 
sv. Polykarpa 

18:00 M: za Karla Sejkoru, manželku, děti 
a sestru Antonii 
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Neděle 24. 2. 
7. neděle v mezidobí 

7:30 M: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: za uzdravení  
10:30 M: za rodiče Urbánkovy a živé 
a zemřelé z rodiny Švecovy 

Úterý 26. 2. 7:00 K: 

Středa 27. 2. 18:00 K: za Oldřicha Moravce 

Čtvrtek 28. 2. 15:30 LDN: 

Pátek 1. 3. 18:00 K: za Anežku a Josefa Radiměř-
ských a celý rod 

Sobota 2. 3. 18:00 M: za rodiče Kohlovy, jejich syna 
a vnuka a živé členy rodiny 

Neděle 3. 3. 
8. neděle v mezidobí 

7:30 M: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J:  
10:30 E: za Anežku Bartošovou, manže-
la, za živé a zemřelé z obou rodů 


