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Jsme tu pro Boha a pro Vás! Nebojte se nás navštívit. 

 
Co se stane, když vyjdeme ze svých zdí? Totéž, co se může stát člověku,  

který vyšel ze svého domu na ulici: nehoda. Ale ubezpečuji vás, že bych dal  
daleko větší přednost Církvi, kterou postihlo pár nehod, než Církvi,  

která onemocněla, protože se uzavřela sama do sebe. 
 

papež František, projev na náměstí Sv. Petra, 18. 5. 2013 

FARNÍ         POSEL 
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Vážení a milí farníci  
a čtenáři Farního posla! 
 
Rádi bychom se s   Vámi podělili o ra-
dost z narození naší dcery Štěpánky 
a z neméně důležité události, jako je 
svátost křtu. Dcera se narodila 3. ledna 
letošního roku. Na svět přišla ve 
35. týdnu těhotenství, tedy o měsíc dříve 
před původním plánovaným termínem 
porodu. Od samého začátku statečně 
bojovala a vše k našemu potěšení do-
hnala. Svátost křtu přijala 2. května 2021 
v kostele sv. Jakuba. Jsme vděční, že 
i přes složitou současnou situaci jsme 
mohli Štěpánku doprovodit na její cestě 
s   Pánem Ježíšem. Děkujeme všem, kte- 
ří mohli s   námi svátost křtu oslavit. 
Pokud jste někdo nemohl být s   námi, 
nabízíme alespoň malou ukázku z to-
hoto velkého dne. Zároveň děkujeme za 
všechny Vaše modlitby a přímluvy.                    

Větrovští 
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Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  
 
od toho okamžiku, kdy mi došlo, že 
mám být knězem, těšil jsem se na den 
nadcházející po mé primici. Netěšil 
jsem se příliš  na svěcení, netěšil jsem se 
příliš na primici. Těšil jsem se na všed-
nodenní, tichou, obyčejnou a krajně 
neslavnostní kněžskou práci pro lidi 
a našeho Pána.  
 
Jinými slovy, nejsem příliš oslavovací 
typ. V čem kvetu, je všední den, ne 
veliké slávy. A bohužel je teď na mně, 
abych organizoval děkovnou oslavu ku 
příležitosti ukončení oprav kostela 
sv. Jakuba. To jsem nikdy nedělal. A do 
toho ten covid a tak. 
 
Pročež jsem se rozhodl spojit to 
s   návštěvou nuncia, který měl do naší 
farnosti namířeno tak jako tak na zruše-
ný farní den. Takto symbolicky ve spo-
jení s   papežem poděkujeme Bohu za 
zdar projektu, který se v   tomto měsíci 
dovršuje.   
 
Moc bych si přál, aby moje veliká ne-
schopnost takovou slávu zorganizovat 
nevrhla stín na to obrovské odvedené 
dílo a práci stovek lidí, kteří se na něm 
podíleli.   
 
Jste zváni se do svatého Jakuba přijít 
radovat třeba i ve všední den. 
 
  

P. Tomáš Enderle 
AMDG,  

Památka sv. Filipa Neriho, L. P. 2021 

Slovo 
kněze 
na úvod 

23. dubna… přivítal s   klidem sobě 
vlastním svatý Jakub v útrobách své-
ho kostela prvního nevítaného hos-
ta—holuba. Za Jakubovu pohostin-
nost odvděčil se mu holub peřím, 
hnízdem a výkaly dopadajícími také 
na čerstvě zrestaurované oltáře. 
V požehnaném prostoru se mu tak 
líbilo, že si přivedl i družku.   

26. dubna… na snídani dorazil pan 
architekt Přemysl Kokeš, který se jal 
hájit před panem farářem svůj projekt   
úpravy prostorů pod a nad kostelem, 
který dostal za úkol zpracovat od 
města Poličky a ve kterém hraje fara 
nemalou roli. Také měl několik ná-
vrhů k samotné opravě fasády fary, 
kterou chystáme. Náměstíčka bude 
na začátku června prezentovat zastu-
pitelům města. Kéž by mu Duch sva-
tý udělil dar umění. Jak krásné by 
bylo, kdyby kolem kostela vzniklo 
v   Poličce další nádherné místo. 

27. dubna… dostal otec Tomáš prv-
ní dávku vakcíny Moderna a 28. květ-
na druhou. Po obou na něho čekaly 
horečky, zimnice a bezesná noc. Prů-
běh byl ale snad nestandardně bouřli-
vý, na většinu lidí jsou vakcíny přívě-
tivější. Kdyby ale byla šance jen čás-
tečka procenta, že tím někomu pro-
spěje, stálo mu to za to. A podle vše-
ho ta šance je mnohem větší.  

ll ZPRÁV, 

které by Vám 
neměly uniknout 
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28. dubna… byla ukončena akce ho-
lub. Jak? Puškou (návrh Ukrajinců)?  
Pastí vytvořenou z ptačího zobu, krabi-
ce, tyčky a provázku (návrh varhanářů)? 
Opojením holuba v rumu naložených 
rozinkách (návrh restaurátorů), blesko-
vé zbourání celého kostela a rychlé po-
stavení nového, úplně stejného, aby si 
toho nikdo nevšiml, ale ten nový by byl 
bez holuba (návrh pana faráře)? Kde-
pak. Vitrážisté osazovali okna za hlav-
ním oltářem, holub toho využil a pláchl.  

30. dubna… nás navštívila paní restau-
rátorka Kamila Vítová, která přivezla 
poslední obnovenou knihu do expozice 
v kostele (Melantrichovu Bibli), kterou 
měla v péči.  Tím se zařadila do síně 
slávy této stavby jako pracovnice, která 
odvedla svůj díl práce včas a bezvadně. 
Tak snad nebude v té síni slávy osamělá.    

6. května… se důstojní pánové  slétli 
na vikariátní schůzku do Poličky. Ještě 
předtím ale absolvovali mariánskou 
pobožnost v kostele svatého Jiří  
v Pomezí a leckdo z nich zíral, jak krás-
ný kostel v Pomezí mají.   

20. května… otec Tomáš absolvoval 
celodenní školení pojednávající o čerpá-
ní Evropských dotací. Tajně doufal, že 
mu školení pomůže v tom, aby čerpání 
Evropských dotací nebyla taková noční 
můra. Doufal marně. Třeba příště. 

21. května… firma Pracom předávala 
stavbu, kterou farnost přebrala, protože 
jsme neshledali žádné vady a nedodělky, 
které by bránily užití stavby, ale sezná-
mili jsme je s   ne zrovna krátkým se-
znamem toho, co budou muset opravit 
a s termínem konce těchto oprav 
15. června (roku 2021, kdybyste náho-
dou váhali). V tomto ohledu  patří ob-

rovské poděkování uklízecím četám, 
které pracují v mimořádně těžkých pod-
mínkách a buď si nestěžují, nebo ne 
moc nahlas.   

22. května… otec Tomáš při vigilii 
slavnosti Seslání Ducha svatého k pře-
kvapení některých a pobavení mnohých 
kázal poprvé ze svatojakubské kazatel-
ny.  Ke své úlevě nespadl, když lezl do-
lů.  

26. května… dorazil poštou ze Sloven-
ska první plod několikaměsíční práce 
ministryně estetiky poličské farnosti 
paní Evy Vymětalové. To bylo tak. Ko-
lem Vánoc otec Tomáš pověřil paní 
Evu, aby vybrala pro svatého Jakuba na 
památku jeho obnovy sadu asi pěti něja-
kých krásných ornátů. Doufal, že se tím 
tohoto úkolu zbavil. Blázínek. Po 1536 
hodinách rokování, třech cestách k Ve-
lebnému do Ústí nad Orlicí a brouzdání 
po 145 internetových obchodech se jim 
podařilo dojít k závěru, že těch pět or-
nátů nakoupí z devíti různých obchodů. 
A toho 26. května dorazil první, mari-
ánský a moc krásný. Zbytek by se měl 
sejít dohromady do Vánoc Léta Páně 
2136. Možná, že ne všechny údaje 
v tomto příspěvku byly striktně řečeno 
… pravdivé, ale případné nepřesnosti 
uvede na správnou míru sama paní Eva 
v příštím Farním Poslu. 

27. května… proběhlo žehnání rekon-
struovaného charitního domu č. IV. 
Kromě pracovníků charity a pana mís-
tostarosty Poličky se zúčastnili také čtyři 
kněží (víc by jich chtělo, ale nemohli), 
čímž vynikl dosah charity do celého 
regionu. Pan Bůh odplať těm, kdo se na 
opravě podíleli, a žehnej těm, kdo bu-
dou v tomto domě působit.   
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Apoštolský nuncius v   Poličce 

Je za co děkovat... 

Milí farníci, 

konec rekonstrukce našeho koste-
la sv. Jakuba se blíží a dá-li Pán 
Bůh, brzy se rozloučíme 
s   posledními dělníky, kteří u nás 
postupně několik let pracovali. Je 
co slavit a za co děkovat. A nic na 
tom nemění ani epidemiologická 
situace v   naší zemi. Mění jen 
formu naší oslavy, takže jak jsem 
již dříve oznámil, zrušili jsme ten-
to rok farní den. Přesto mi dovol-
te Vás seznámit s   programem 
neděle 20. června 2021, kdy pro-
běhne děkovná mše svatá za do-
končení rekonstrukce našeho kos-
tela a za všechny ty, kteří jakým-
k o l i  z p ů s o b e m  p ř i s p ě l i 
k dokončení tohoto velkého díla.  

Na naši farní oslavu přijal pozvání a do 
Poličky přijede v   tento den Jeho Exce-
lence apoštolský nuncius Mons. Charles 
Daniel Balvo, který bude celebrovat 
děkovnou mši svatou. Na mši svatou 
naváže setkání s   kněžími, soukromá 
procházka městem a odpolední adorace 
v   kostele sv. Jakuba věnovaná těm, 
kteří se aktivně podílejí na fungování 
našeho farního společenství. Vše pro-
běhne ve znamení minimalismu a za 
dodržení všech vládních opatření, která 
si situace v   naší zemi žádá. Pro mladé 
lidi bude zároveň připraveno na faře 
setkání se sestrami řádu Společnosti 
sester Ježíšových, které v   současné 
době žijí a pracují na Velvyslanectví 

Vatikánu v   Praze a které se rády podělí 
o své životní poslání. 

Pevně věřím, že prožijeme požehnaný 
čas, a i když se nebudeme moci každý 
z Vás účastnit mše s   nunciem, jistě 
budeme moci děkovat při každé nedělní 
mši svaté za dar dokončení oprav naše-
ho farního kostela. 

Velké díky v   tomto ohledu patří paní 
Evě Skalníkové, která celou návštěvu 
zprostředkovala a svými organizačními 
schopnostmi usiluje o to, aby návštěva 
otce nuncia v   Poličce byla co nejpří-
nosnější jak pro jeho Excelenci, tak pro 
mnohé z poličských farníků.  

P. Tomáš    
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… Už to samo osobě je dobrou zprá-
vou, kterou lze dále rozvést výčtem 
481 dnů, kdy probíhala náročná rekon-
strukce Charitního domu IV. na nároží 
ulic Riegrovy a Vrchlického v   Poličce. 
Stavební práce proběhly cílovou rovin-
kou a objekt tak mohl být a byl 4. květ-
na bez připomínek zkolaudován. Všich-
ni zúčastnění si tak mohli po zásluze 
oddechnout. Nově vyhlížející Charitní 
dům nyní čeká vybavování, předávání 
prostor jednotlivým službám, které ho 
budou užívat, a samozřejmě jejich stě-
hování. Zázemí v   nových prostorách 
najde Charitní pečovatelská služba 
a Osobní asistence, Domácí hospic 
sv. Michaela a služba Denního stacioná-
ře pro klienty s   mentálním a kombino-
vaným postižením. Přístup po celé bu-
dově je řešen bezbariérově. Dům po-
skytne také společenský prostor pro 
setkávání. Práce je tedy ve výhledu ještě 
spousta, ale těšíme se na ni. Víme, že 
má smysl a cíl. A to je nesmírně důleži-
té. Budovu také jistě rádi představíme 
veřejnosti.  Tuto krásnou možnost si 
však ponecháváme, právě vzhledem 
k náročnosti na rekonstrukci navazují-
cích aktivit, až na rok 2022. To budou 

navíc i nebývale příhodné další okolnos-
ti, neboť poličská Charita oslaví 
30. výročí své působnosti a čeká nás 
rovněž připomenutí 100. výročí charit-
ního díla v   ČR vůbec. Vážení čtenáři 
Farního posla, určitě i s   Vámi se pak 
při Dnu otevřených dveří rádi setkáme.  
Ještě, než to nastane, dovolíme si přiblí-
žit vzácnou slavnostní chvíli, kterou si 
dům prošel a kterou si užil 27. května. 
Bylo to slavnostní požehnání domu 
a jeho vypravení do dalšího života 
a budoucí služby charitnímu dílu. Mezi 
přítomnými byli zástupci všech zúčast-
něných „stran“, tedy ti, kdo byli průbě-
hu rekonstrukce stále nablízku. Obřadu 
žehnání se ujal P. Milan Romportl spo-
lečně s   P. Tomášem Enderlem, P. Jo-
sefem Matrasem a P. Stanislavem 
Tomšíčkem. Pronesená slova žehnání 
byla podpořena společnou modlitbou 
i prosbami a přímluvami, aby nás Pán 
stále učil sloužit našim bližním, aby-
chom mezi sebou vytvářeli plnohodnot-
né vztahy, přistupovali k sobě se vzá-
jemnou úctou a respektem a abychom 
přinášeli lásku a naději všem, se kterými 
se setkáváme.         
 
 
 
 

Charitní dům IV. 

Dům před očima mizel a znovu rostl do krásy... 
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Ředitel Oblastní charity Polička 
Mgr. Martin Dvořák také poděkoval 
všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, 

a to nejen na její přímé realizaci, ale 
i formou cenné podpory – tedy i všem 
přispivatelům, kteří se v   rámci veřejné 
sbírky Projekt Charitní dům na rekon-
strukci také svým darem významnou 
měrou podíleli.  
Pevně věříme, že další, nová etapa živo-
ta Charitního domu IV.  bude etapa 
dlouhá a plná užitečné práce, smyslupl-
né služby a všestranné spokojenosti.  

Vážení čtenáři Farního posla, 

dovolujeme si Vás požádat o podporu našeho charitního díla, a to formou hlasování 
pro náš projekt „Jak se peče keramika“. Jedná se o nákup keramické pece, kterou 
bychom rádi podpořili rozvoj činnosti terapeutické keramické AC dílny.  V   těchto 
dílnách tvoří lidé s   mentálním postižením. Jejich výrobky můžete zakoupit např. 
v   obchodě Fimfárum v   Poličce.  

Pro náš projekt budete moci hlasovat na internetových stránkách 
www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj  

od 10. do 17. června 2021 do 12.00 hodin.  

Vzhledem k finanční náročnosti projektu jsme se s   tímto záměrem přihlásili záro-
veň do 9. kola grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ u Nadace 
Tesco.  

Po této linii budete moci hlasovat v   prodejně Tesco v   Poličce  
od 14. června do 11. července 2021.  

V případě získání prostředků bychom tak měli možnost projekt spolufinancovat 
z více zdrojů a jeho realizace by pro nás tak byla dostupnější. Pevně doufáme, že 
zakoupení nové pece a výroba keramických výrobků v   našich dílnách přinese ra-
dostné chvíle i Vám. Velice si vážíme Vaší podpory a děkujeme Vám. 

Za Oblastní charitu Polička Vás srdečně zdraví a příjemné dny přejí 

Eva Skalníková a Marcela Vraspírová 

Jak se peče keramika 

Projekt ucházející se o Vaši podporu při hlasováních 

http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj%20od%2010
http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj%20od%2010
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Takto poutavý a zároveň neklid vzbu-
zující název nese knižní titul Jitky Kosí-
kové a Marka Uhlíře.  
 
Kniha nás vnese do cenných zkušeností 
z misí Lékařů bez hranic a otevře téma 
hospicové péče. V   anotaci ke knize se 
praví: „Jaké zoufalství musí pronásledo-
vat lidi, kteří se v   přecpaném podpalu-
bí vydají na širé moře i s   malými dětmi 
v   náručí? Kniha Břehy nejsou na do-

hled jsou deníkové záznamy Jitky Kosí-
kové, dětské zdravotní sestry, z práce na 
misích Lékařů bez hranic. Jejím úkolem 
je postarat se o lidi ztracené na útěku. 
Neví, zda zítřek přinese v   gumových 
člunech zraněné děti, poleptané, ne-
mocné, zda budou na palubě rodit,  zda 
bude resuscitovat, neví, kolik dětí pove-
zou na italskou pevninu v   kontejneru 
vyhrazeném pro zemřelé. Vzpomínky 
na misi ve zhrouceném Středomoří 

uprostřed humanitární krize 
střídají postřehy z práce 
v   pediatrickém týmu mobil-
ního hospice Cesta domů 
a jemné pasáže deníků týkající 
se Jitčiných vztahů a úryvky – 
nikdy neodeslaných – milost-
ných dopisů. 
 
Krátký úryvek autorského 
textu nám ještě trochu napo-
ví: 
 
,,Můj strach je strach ze samoty - 
a také z toho, že se jednou budu 
za svým životem ohlížet a ptát se, 
zda tohle bylo všechno. Jaký to 
mělo smysl? Čekala jsem, že nej-
větší strach budu mít někde 
v   irácké pouštní zóně mezi linie-
mi, až na mě někdo bude střílet. 
A místo toho zažívám největší 
strach svého života, když ležím na 

Břehy nejsou na dohled 

pozvánka na autogramiádu  
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molitanové matraci v   Makově, okres Svitavy, 
a koukám do stropu." 
 

Dovolte nám pozvat Vás  
do Divadelního klubu v   Poličce  

22. června 2021 v   18 hodin  

na prezentaci této knihy spojenou 
s   autogramiádou a besedou.  

 
Kniha opatřená podpisem a věnováním 

bude na místě také k zakoupení.  
 
Mgr. Jitka Kosíková je od 1. března 
2021 vedoucí služby Domácího hospice 
sv. Michaela Oblastní charity Polička.  
Tato služba prochází v   roce 2021 zá-
sadním personálním i územním rozvo-
jem, aby mohla paliativní péči poskyto-
vat v   rámci širšího regionu a reagovat 
tak na narůstající zájem klientů a pečují-
cích rodin.  
 
Naše velké poděkování patří Vám všem, 
kteří jste tak již učinili nebo se teprve 
rozhodnete rozvoj služby Domácího 
hospice sv. Michaela OCHP podpořit 
finanční částkou, kterou je možné pře-

dat osobně na adrese OCHP, Vrchlické-
ho 16 v   Poličce nebo zaslat na účet 
veřejné sbírky ,,Mé přání je zůstat do-
ma". K platbě je možno využít rovněž 
přiložený QR kód.  
 

Pokud nám sdělíte svoje jméno a adre-
su, pošleme Vám potvrzení o daru pro 
Vaše daňové účely.  
 
Pokud můžeme požádat o Vaše mailové 
i telefonní spojení, rádi Vás budeme 
průběžně informovat o akcích a dění 
v   poličské Charitě, dvakrát ročně zašle-
me též náš charitní Zpravodaj.  

Letošní  ,,Tříkrálovka“ skončila 
Tříkrálová sbírka 2021 byla 30. dubna 2021 definitivně ukončena. Právě do konce 

dubna trvala její on-line část, kdy přispivatelé měli možnost nad rámec lednového 

fyzického koledování zasílat své dary ještě do on-line pokladničky. Milí dárci, máte 

naši úctu, vděčnost a upřímné poděkování - finální výsledek pro region 

s   působností Oblastní charity Polička vynesl částku 735.453,- Kč. V   souvislosti 

s   prezentací TKS jste jistě zaznamenali, že stěžejním záměrem letošního ročníku 

sbírky v   našem regionu byla, resp. je podpora rozvíjejícího se Domácího hospice 

sv. Michaela. Poslední duben tedy pro nás byl opravdu poslem dobrých zpráv. 

A takových není nikdy dost. Moc si Vaší přízně vážíme. 
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V měsíci dubnu naše pracovní i odpočinkové chvíle zcela naplnil charitní Běh pro 
Domácí hospic sv. Michaela. Nápad běhu vzešel od naší kolegyně t. č. na mateřské 
dovolené Ivy Rokosové. Je důkazem, že pokud má člověk charitního ducha, 
v   myšlenkách ani úsilí nikdy nezahálí. Jsme rádi, že Vám můžeme přinést z konání 
akce dobré, ba skvělé zprávy. 
Do samotného průběhu akce se pak vedle charitních pracovníků nebývalou měrou 
zapojila i pohybem nadšená široká veřejnost z poličského regionu, a to napříč 
opravdu všemi generacemi. Podpořit nás přijeli i mnozí přespolní. Nejvzdálenější 
účastnici jsme evidovali až v   irském Dublinu, které byla mimořádně uznána tzv. 
virtuální trať. Na výběr bylo 5 skvěle označených tratí v   okolí Poličky. Jejich délka 
byla od 2,6 km až po trať maratónskou, tedy 42,195 km. I ta byla několika běžci 
pokořena. 
Jsme nesmírně šťastní, že se v   našich tratích „našli“ všichni, kterým dělá radost 
podpořit dobrou věc a nejsou lhostejní k potřebám druhých. A tak se na společné 
cestě potkali běžci i chodci, dospěláci, senioři i děti, koloběžkáři, cyklisté, hůlkaři 
i vozíčkáři. Zkrátka skvělá akce.  
Dohromady jsme ušli/uběhli 2 860,4 km.  
Celkem 309 registrovaných účastníků formou startovného podpořilo  
Domácí hospic OCHP výslednou částkou 83.302,— Kč.  
Akci významně podpořila mládež SDH Pomezí. Mladí hasiči naběhali  
celkem 64 km a do celkového výtěžku přispěli částkou 10.000,— Kč.   

Velké poděkování patří všem, kteří na tratích zanechali svou nesmazatelnou stopu.  
Všichni běželi srdcem a my za to ze srdce děkujeme … promluvil ke všem 
zúčastněným ředitel Oblastní charity Polička Martin Dvořák.  
 
Kompletní výsledkovou listinu a také obsáhlou fotogalerii z akce naleznete na webu 
poličské Charity: www.policka.charita.cz. 
 

str. 6 - 10 připravila za Oblastní charitu Polička 
Marcela Vraspírová 

Běžecké finále 

Oblastní charita Polička  
přijme 

ZDRAVOTNÍ SESTRU DO STŘEDISKA DOMÁCÍ PÉČE 
Další informace o nabízené pozici poskytne uchazečům  

Želmíra Plecháčková, vedoucí Charitní ošetřovatelská služby, na těchto kontaktech: 
tel.: 461 722 218, 731 598 817     

e-mail: chos.dhp@pol.hk.caritas.cz 
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Milé sestry, milí bratři v   Kristu Ježíši, 

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běž-
ný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to 
pro nás všechny zkouška víry, důvěry v   Pána, ale také příležitost k přehodnocení 
životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které 
byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska 
sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. 

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní 
měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev 
zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je 
do ní vepsána samotným Zakladatelem. 

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy a je na místě opatrný optimismus. K němu také 
patří návrat k bohoslužbám v   jejich normální podobě. Technické prostředky byly 
v   době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat ale-
spoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – 
shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění 
při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se 
postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických 
opatření a s   potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v   televizi a na soci-
álních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemo-
hou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního 
dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohosluž-
bě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny 
pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s   ještě větší horli-
vostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. 

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají 

biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Nepomuk 18. května 2021 

Prohlášení českých  

a moravských biskupů  
k situaci ustupující pandemie v naší zemi 

http://www.policka.charita.cz
mailto:chos.dhp@pol.hk.caritas.cz
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Svatojakubské úkroky stranou 

rozhodnutí, která se nebudou líbit všem 

Drazí farníci, tento stavařský článek jde 

mimo osu naplánovaných zpráv o uply-

nulých opravách, ale je plodem nutnosti. 

Už je to skoro rok a půl, co jsme se vrá-

tili do kostela, a oprava samotná bude 

završena v   řádu týdnů. Zbydou pouze 

ty vady, které nelze opravit teď, protože 

se s   jejich nápravou musí čekat 

z technologických důvodů. To zname-

ná, že teď se definitivně vyjeví některá 

rozhodnutí, která jsme během opravy 

museli udělat a která někteří z Vás mož-

ná nebudou brát lehce, protože kostel 

trochu  proměnila—tedy učinila jiným, 

než jste na něj zvyklí. Každá změna 

podle mého musí být řádně zdůvodně-

na, jinak nemá cenu ji dělat. V   tomto 

článku se budu snažit vyjmenovat 

všechny změny v   kostele svatého Jaku-

ba oproti jeho stavu před čtyřmi lety, 

když jsem do farnosti přicházel, a po-

psat, kdo, jak a proč v   této záležitosti 

takto rozhodl. Nejedná se tedy o se-

znam věcí, které se při opravě nepoved-

ly (i ten by jistě nebyl krátký), ale o se-

znam rozhodnutí, která třeba pro někte-

ré z Vás nebude snadné přijmout. Dost 

bylo úvodů, jdeme na to.  

Do kostela se vrátily figurální vitráže 

zpoza hlavního oltáře a někteří z   Vás si 

všimli, že je něco jinak. Některé 

z postav se dívají a směřují opačným 

směrem, než jste byli dosud zvyklí. Má-

lokdy je to změna k lepšímu. V   minu-

losti více směřovaly nohy i pohledy sva-

tých k hlavnímu oltáři a tím na něj str-

hávaly pozornost návštěvníků kostela. 

Nyní je tento dojem rozbit. Do jisté 

míry se tedy jedná o změnu k horšímu. 

Celá změna byla způsobena tím, co se 

událo při stavbě kostela. Některé jeho 

části jsou plodem poctivé místní práce, 

na kterou se s  oprávněným obdivem 

díváme po půl druhém století, a jiné 

části svou kvalitou odpovídají omezené-

mu času a rozpočtu, který tento velkole-

pý počin měl. Velké  vitráže za hlavním 

oltářem patří do té druhé skupiny. Cena 

a rychlost dodání měla zjevně přednost 

před kvalitou a koncepcí, takže v   dílně 

v   Německu pravděpodobně naložili na 

vlak okna, která měli zrovna na skladě, 

aniž by přesně odpovídala potřebám 

kostela. Projevilo se to tím, že velikost-

ně vitráže moc neseděly do vytvořených 

oken, a také tím, že postavy svými po-

hledy nesměřovaly k oltáři, jak bylo 

dobrým zvykem. Poličáci se tehdy roz-

hodli opačně než my minulý rok. Roz-

hodli se, že osadí některá okna „malbou 

ven“, a tak sníží jejich životnost a způ-

sobí, že budou stárnout jiným tempem 

než ty, která jsou osazena technologicky 

správně „malbou dovnitř“, takže jsou 

barvy chráněny před povětrnostními 

podmínkami a zůstávají déle svěží. Toto 

rozhodnutí udělali především památkáři 

ve spolupráci s  vitrážisty, kteří na ok-
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nech pracovali. Ale musím se přiznat, že 

jsem alibisticky docela rád, že jsem ne-

byl součástí rozhodovacího procesu, 

protože si sám nejsem jist, jaké stano-

visko  bych měl za farnost zastávat.  

Tímto rozhodnutím se tedy stal kostel 

méně symbolicky přesvědčivým, ale 

o to déle vydrží krásným pro naše po-

tomky. Tedy pro Vaše.  

Zatímco si dovedu představit, že kdy-

bych byl bdělejší, rozhodnější, hádavější 

a měl víc času, mohl jsem bojovat 

a vybojovat bitvu ohledně otočení vitrá-

ží. Nikdo neměl šanci zvítězit v   bitvě 

o umístění odporných zeleně zářících 

cedulí nouzových východů. Jedná se 

u úlitbu požárníkům, která je za běž-

ných podmínek nevzhledná a během 

nočních vigilií nesnesitelně obtěžující. 

Holt si budeme muset zvyknout.   

Další rozhodnutí, se kterým nemám co 

do činění, ale naopak s  ním plně sou-

hlasím, je odstranění krásných zlatých 

světel, které doprovázely každý obraz 

křížové cesty. Elektrické svícny pořídil 

pater Letošník během elektrifikace kos-

tela a nepochybně ho stála nemalé odří-

kání. Zpětně se ale jeví spíš jako výraz 

dobové euforie, který ale spíš uškodil 

jak stylistické čistotě kostela, tak i sa-

motnému výrazu obrazů, protože názvy 

zastavení byly paradoxně světlem zastí-

Kdysi svatá rodina svorně hleděla  
k hlavnímu oltáři.  

Dnes od oltáře odchází  
a vypadá to, jako by se trochu pohádali. 
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něny. Podobně se odstranily další neše-

trné prvky elektrifikace, ať to byly žáro-

vičky kolem obrazů na bočních oltářích, 

tak svítidlo na kazatelně - ty ale doufám 

tolika lidem chybět nebudou.  

Naopak z mé strany vzešlo 

rozhodnutí, které nebylo 

vůbec lehké a mohlo by být  

dost kontroverzní. Posled-

ních dvacet let sloužila jako 

p r e s b y t á ř o v ý  k ř í ž 

„Golgota“, která původně 

byla umístěna na zrušeném 

bočním oltáři. V   její pro-

spěch mluví docela přimě-

řená velikost a pěkné umě-

lecko-řemeslné zpracování. 

Co tedy vedlo k tomu, že se 

na její místo dal reproduk-

tor, a tudíž ji nelze jednodu-

še vrátit? Původně jsem 

předpokládal, že oprava 

kostela bude korunována 

úpravou liturgického pro-

storu, tedy novým oltářem, 

ambonem, sedadly pro kně-

ze a ministranty a podobně. To se nako-

nec nepovedlo a na nový liturgický pro-

stor si počkáme možná rok a možná 

sedm let, ale každopádně se dá předpo-

kládat, že architekt tohoto nového pro-

storu nebude chtít mít tuto „Golgotu“ 

na jejím někdejším místě jednak proto, 

že dle liturgických předpisů by mělo být 

možné nosit presbytářový kříž také 

v   liturgickém procesí na začátku mše 

svaté a jednak proto, že na tomto místě 

byl zjevně provizorně „vlepený“ a pro 

zkušené oko bylo zřejmé, že tam původ-

ně nepatří. Je ale možné, že se mýlím 

a architekt přijde s  návrhem, který vyu-

žívá tohoto sousoší  kdekoli v   presby-

táři. Do té doby ale plánuji používat 

jako presbytářový kříž ten, který je aktu-

álně umístěn u oltáře. Pro  „Golgotu“ se 

pak hledá vhodné umístění, aby byla 

vidět, protože je pěkná. 

Naopak návrat do kostela 

se aktuálně neplánuje pro 

obraz Pražského jezulátka, 

které bylo jako pozadí křti-

telnice, jež se naopak vráti-

la na místo, které jí patří. 

Změna, o které jsme vážně 

uvažovali, bylo odstranění 

p a n s k ý c h  l a v i c 

z presbytáře. Důvodů pro 

to je řada. Na současném 

místě se nepoužívají, jsou 

tam vlastně na skladě. Pro-

storu kněžiště a hlavnímu 

oltáři především by prospě-

lo, kdyby tam nebyly 

„uskladněny“ a jak 

z  l i t u rg ického ,  tak 

z teologického hlediska 

nemají panské lavice v   presbytáři co 

pohledávat (na rozdíl od lavic kanovnic-

kých či chórových). Naopak ve pro-

spěch jejich současného umístění mluví 

to, že je to nejen kus poctivé truhlářské 

práce, který patří k původnímu vybavení 

kostela, ale svým způsobem jsou i pů-

vabné. Řada farníků na ně má vzpomín-

ky (sedávali v   nich) a jejich odsunutí na 

méně exponované místo by asi těžko 

nesli a navíc není úplně snadné pro ně 

toto místo najít. I to je důvod pro to, 

aby na svém místě zůstaly. Ještě to ne-
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chápu jako definitivní rozhodnutí, ale 

bude se to řešit  spolu s  výše zmíněným 

novým pojednáním liturgického prosto-

ru.  

Z méně kontroverzních rozhodnutí 

bych uvedl to, že se nástěnkové stěny 

nevrací do kostela a budou nahrazeny 

(snad někdy na podzim) nástěnkou ven-

kovní.  

A ještě je třeba se zmínit o dvou ještě 

nedokonaných přesunech.  Jednak bych 

rád (rovněž na podzim) přesunul kro-

penky od hlavního vchodu dále do 

vnitřního prostoru kostela (pokud pro-

jde tento návrh u památkářů) a dvě sou-

soší Pacákova, která se nám nedávno 

vrátila restaurovaná z Chrudimi. Nepři-

jdou na své původní místo, ale na příš-

tích pět let budou zdobit expozici na 

severní kruchtě kostela. Zbytek soch, na 

které jste zvyklí, se na svá místa vrátí 

v   průběhu tohoto měsíce. 

Méně kontroverzní, protože méně defi-

nitivní by mělo být také moje rozhodnu-

tí ohledně centrálního koberce v   koste-

le. Jisté je, že se na podzim pořídí nový, 

ale není úplně jisté, jak moc se bude 

používat.  Dle mého má kostel půvab 

s  kobercem i bez něj, a tak jsem si říkal, 

že zkusíme existovat letní část roku bez 

něj a kolem Dušiček bychom jej vrátili 

na své místo. Za Vaše podněty, zda se 

Vám kostel víc zamlouvá s  kobercem 

nebo bez něj, Vám budu vděčný.  

Také bych od Vás tuze rád věděl, zda to 

svatému Jakubu sluší víc tak, jak je, ne-

bo se Vám lépe zamlouval s  drapérií na 

pozadí. Drapérie se prý odborně říká 

tomu červenému hadru.  

A vskutku v   každé ze zmíněných po-

tenciálně sporných záležitostí budu rád, 

když mi řeknete svůj názor. Slibuji Vám, 

že odlišný názor od toho mého neberu 

jako útok na moji osobu a rád si vy-

slechnu Váš postoj. Nemohu Vám slíbit, 

že se jím budu řídit, ale zvážím jej pocti-

vě.  

Děkuji Vám za velkorysost při posuzo-

vání změn v   kostele sv. Jakuba a dou-

fám, že Vám  nezkazí dojem z jeho veli-

ké obnovy. Jsem přesvědčen, že většina 

z nich byla buď z nějakého důvodu nut-

ná, nebo prospívají stylistické jednotě, 

prostotě a tím působivosti našeho milo-

vaného kostela. A příště veseleji o tom, 

co se opravdu povedlo.  

P. Tomáš   
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Vitráže oken u hlavního oltáře 

pravděpodobné vyobrazení 

V presbytáři kostela sv. Jakuba v   Poličce se nachází šest barevných oken 
s  figurálními výjevy vyrobenými v   německém Linnichu u belgických hranic. 
V   horní řadě nacházíme apoštoly krom okna na pravé straně od oltáře, kde je Sva-
tá rodina – Panna Maria s  Jezulátkem a sv. Josef. Pod nimi je apoštol sv. Jan 
a sv. Pavel. Protějšek oltáře tvoří vyobrazení apoštola Filipa a Jakuba st., pod nimiž 
je sv. Petr a Panna Maria Bolestná hledící ke kříži hlavního oltáře. U dvou apoštolů 
ve druhém okně na levé straně kněžiště nelze přesně jejich atributy určit. Měli by to 
být Šimon a Matěj. Pod nimi jsou evangelisté Marek a Matouš. V   protějším okně 
na druhé straně pod apoštoly Judou Tadeášem a Ondřejem jsou evangelisté Jan 
a Lukáš. V   krajním okně vlevo nahoře nacházíme apoštoly Bartoloměje a Matouše, 
pod nimi je vyobrazen sv. Prokop a sv. Mikuláš, dole sv. Voršila a sv. Vít. V   pra-
vém krajním okně nahoře jsou apoštolové Jakub mladší (menší) a Tomáš, uprostřed 
král David a sv. Stanislav, dole sv. Gertruda a sv. Helena. 

Další barevné okno se nachází v   sakristii s  vyobrazením sv. Václava a tzv. rozeta 
nad hlavním vchodem. V   zadní části kostela jsou dvě barevná okenní zobrazení 
velikonoční události – na severní straně zmrtvýchvstání Páně a na protější jižní stra-
ně setkání zmrtvýchvstalého Krista s  Marií Magdalénou. 
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Vitráže vlevo od hlavního oltáře  
(popis jednotlivých vitráží zleva  
doprava a shora dolů): 

 
Vitráže vpravo od hlavního oltáře: 
(popis jednotlivých vitráží zleva 
doprava a shora dolů): 
 
 
Vitráž 1. zleva -  Panna Maria a sv. Josef, 
sv. Jan apoštol a sv. Pavel 
 
Vitráž uprostřed - sv. Juda Tadeáš 
a sv. Ondřej, sv. Jan evangelista a sv. Lukáš 
evangelista 
 
Vitráž 2. zleva - sv. Jakub mladší 
a sv. Tomáš, král David a sv. Stanislav, 
sv. Gertruda a sv. Helena 

Vitráž 1. zleva  -  sv. Bartoloměj a sv. Ma-
touš apoštol, sv. Prokop a sv. Mikuláš, 
sv. Voršila a sv. Vít  
 
Vitráž uprostřed - sv. Šimon*  a sv. Matěj,*,  
sv. Marek evangelista a sv. Matouš evangelis-
ta 
 
Vitráž 2. zleva - sv. Filip a sv. Jakub starší, 
sv. Petr a P. Maria Bolestná 
 
Poznámka: 
* Tito apoštolové nemají žádné výrazné atri-
buty – nelze je přesně určit. 

strany 16 a 17 připravil Mirek Andrle 
 
Poznámka redaktorky:   
Neváhejte a přijďte se podívat osobně, třeba s  Farním poslem v   ruce, je to nádhera! 
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Sehnat hosta pro dnešní rozhovor pro 
mě byl (vzhledem k uzavření okresů) 
zpočátku problém. Bylo tomu tak ale 
pouze do doby, než jsem se doslechl 
o Jitce Kosíkové. Ta v   současnosti po-
máhá v   Poličce rozšířit činnost Domá-
cího hospice sv. Michaela. Její jméno je 
však také spojováno s  organizací Lékaři 
bez hranic, pod kterou vyjela už na ne-
jednu misi. O jejím působení právě 
u Lékařů bez hranic a o jejích zkušenos-
tech s  paliativní péčí si s  Jitkou Kosíko-
vou dnes budu povídat. 
 
U Lékařů bez hranic jste působila 
poměrně dlouho. Kde všude jste za tu 
dobu byla? 

(smích) Tak snad to vyjmenuji všechno, 
za těch deset let se toho nakupilo. Af-
ghánistán myslím, že dvakrát, dvakrát 
jižní Súdán, Jordánsko, Sýrie, Írán, Ban-
gladéš, Středozemní moře, Česká repub-
lika. 
 
Jak se člověk obecně může dostat 
k Lékařům bez hranic a jak jste se 
k nim dostala Vy? 

Já jsem začínala před deseti lety a dnes 
už je to jinak. Zájemce se podívá na 
stránky Lékařů bez hranic v   České re-
publice, kde si může najít, jak se mise 
zúčastnit. Tam je to popsané krok za 
krokem. Jsou požadovány dokumenty 
o vzdělání, o praxi. Dále si projde tako-
vým vstupním setkáním, Lékaři bez hra-
nic tomu říkají informační večer, kde se 
dozví, co jsou Lékaři bez hranic za orga-
nizaci, co děláme a taky co neděláme. 
Když bude stále přetrvávat jeho zájem, 
domlouvá se už přímo s  českou kancelá-
ří na tom, co je potřeba udělat, jakými 
testy je potřeba projít (jiné je to pro 
zdravotníky a nezdravotní profese).  
Když tím vším projde, může na misi 
vyjet. 
 
Zmínila jste, že na mise jezdí i nelé-
kařská povolání. O jaká povolání jde? 
A jsou takoví lidé Lékaři bez hranic 
speciálně vyhledáváni nebo se může 
na misi přihlásit člověk s  jakoukoliv 
kvalifikací? 

Nejste první, kdo se na to ptá. Samotný 
název Lékaři bez hranic je trochu zavá-

Uprchlíci byli, jsou a budou 

rozhovor s  Jitkou Kosíkovou  
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dějící, poskytujeme zdravotní péči, ale 
zdravotníci nezvládnou všechnu práci 
odvést sami. Nejde ale jen o to, že paci-
ent přijde do nemocnice k doktorovi 
a doktor ho prohlédne, předepíše léky 
nebo provede výkon. Ta nemocnice 
musí stát, musí tam fungovat elektřina, 
musí tam být někdo, kdo nemocnici 
zásobuje zdravotnickým materiálem 
a léky. Na projektech pracují místní lidé 
všech profesí a já potřebuji někoho, kdo 
s  nimi vyřídí administrativní záležitosti. 
Administrativní a ekonomičtí pracovníci, 
zásobovači a logistici, stavitelé a archi-
tekti, to všechno jsou nezdravotnická 
povolání, která jsou na misích potřeba. 
Na  místě se potkáváme s  nestabilní 
situací a je potřeba myslet i na bezpeč-
nost. Jsou tu lidé, kteří se starají o to, 
abychom v   budovách měli pitnou vodu 
a funkční toalety. Tyto všechny pozice 
na misích  potřebujeme. Část z nich se 
snažíme pokrýt z místních zdrojů, ale ne 

vždy je možnost takto kvalifikované lidi 
získat. 
Jen doufám, že jsem na žádnou profesi 
nezapomněla (smích). 
 
Zmínila jste spolupráci s   místními 
obyvateli. Chápu to tedy správně, že 
cílem Lékařů bez hranic, kromě po-
moci v   krizové situaci, je i to, aby 
místní byli schopni dál fungovat sa-
mi? 

Je to cíl dlouhodobých projektů. Na 
některých projektech jsme krátkou dobu 
např. když se stane nějaká přírodní kata-
strofa, kde je třeba pomoci hned, pod-
pořit stávající systém. Vše, co je v   tako-
vé chvíli potřeba, jsme pak schopni do-
stat na místo velice rychle. Za předpo-
kladu, že v   dané zemi zdravotní systém 
funguje, přírodní katastrofa jej může 
dostat do stavu, kdy nemají dostatek 
zdravotnického personálu nebo jsou 
poškozena samotná zdravotnická zaříze-
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ní. V   tu chvíli Lékaři bez hranic dopl-
ňují místní zdravotní systém a po ukon-
čení krize a stabilizaci systému můžeme 
odejít.  
Je však velký počet zemí, kde působíme 
dlouhodobě, protože tam jsou dlouhotr-
vající válečné konflikty či nedostatečně 
vybudovaný zdravotní systém. Zde se 
snažíme, abychom zdravotní zařízení, 
které opravíme nebo vybudujeme, mohli 
předat do správy místním. 
 
Ještě k tomu, kde všude jste byla. Je 
možné nějak ovlivnit, kam pojedete, 
nebo Vám jsou mise přidělovány? 

Ano i ne. Záleží pak na tom, co se stane, 
když řeknete ano nebo ne. Rozhodování, 
kam člověk pojede, probíhá nějakým 
procesem na straně uchazeče i organiza-
ce a může být dlouhý. Záleží na kvalifi-
kaci člověka (aby na misi svoje doved-
nosti užil), na bezpečnostní situaci (zda 
už má nějaké mise za sebou), na tom, 
jaké ovládá jazyky apod. Když z tohoto 
rozhodování vypadne pro člověka nějaká 
mise a on řekne ne, může pak taky dlou-
ho čekat na nějakou další misi. Každo-
pádně možnost rozhodnout se říci ne tu 
je a každý z nás, co s  Lékaři bez hranic 
jezdíme, tohle rozhodování mezi ano 
a ne pokaždé podstupujeme.  
 
Jedna z Vašich mediálně nejznáměj-
ších misí byla na lodi ve Středozem-
ním moři. Co konkrétně bylo obsa-
hem této mise? 

To mě mrzí, že je to mediálně nejzná-
mější mise, protože misí týkajících se 
tématu uprchlíků máme po světě mno-
hem více. Na druhou stranu je to asi 
pochopitelné, protože se nacházíme 
v   Evropě a je nám to nejblíže.  

Spolu s  dalšími organizacemi jsme ve 
Středozemním moři provozovali zá-
chranné akce. Já tam byla v   roce 2016. 
Máme všichni v   paměti, že to byla me-
diálně velmi zmiňovaná uprchlická krize. 
Termín ne úplně správný, protože 
uprchlíci na světě byli, jsou a budou. 
 
Cílem mise tedy byla záchrana 
uprchlických člunů? 

Ano. 
 
Z jakých podmínek ti lidé přicházeli, 
když končili někde uprostřed moře 
na nafukovacích člunech? 

Několikrát jsem slyšela od lidí na palubě: 
Vy jste za poslední rok první, kdo 
s  námi jedná jako s  lidskou bytostí. 
Tohle vyjádření už samo o sobě může 
znamenat spoustu věcí. Já si představuji, 
že zažili dost těžké a neúnosné podmín-
ky, ve kterých se nacházeli. A přitom 
jsme myslím v   přístupu k nim nedělali 
nic výjimečného, než co bych dělala tře-
ba tady v   České republice. Hodně jich 
bylo unavených, vyčerpaných. Někteří 
z nich se zotavovali poměrně rychle, 
viděla jsem ale lidi, kteří na sobě měli 
známky různého násilí (byli to muži   
i ženy) se zraněními, s  jizvami nejen na 
těle, ale i na duši, s  velkými kožními 
potížemi apod. Nevím, zda si vůbec 
dokážeme představit ty podmínky, ze 
kterých přicházeli. Já možná matně, ale 
myslím si, že ten konečný obrázek je 
ještě mnohem horší. 
 
Když tak poslouchám, co se tam 
všechno dělo a děje, nemohu se ubrá-
nit dojmu, že taková práce musí být 
nesmírně náročná nejen fyzicky, ale 
i psychicky a že musí člověka vysá-
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vat. Jak se s  tím potýkáte Vy a Vaši 
kolegové, případně došla jste někdy 
až na hranu onoho pomyslného vy-
hoření? 

Přirovnala bych to k situaci, co v   sou-
časné době zažívají zdravotníci nebo 
jiné profese pracující ve zdravotnictví. 
Když příběhy sester, lékařů, pečovatelů 
poslouchám, přijde mi, že se to moc 
neliší od toho, co my zažíváme na mi-
sích. Vidíte práci, která je potřeba udě-
lat, vidíte lidi kolem sebe, je toho víc, 
než možná zvládneme. A v   takové 
chvíli je potřeba si být vědom svých 
vlastních sil a kapacit a ty si hlídat. Kaž-
dý z nás je schopný vykonat jen určitý 
díl práce. To, že je kolem nás situace 
taková, jaká je, není naše vina. Není to 
naše neschopnost. Nejsme to my, kdo 
je divný. Je to ta situace. Pokud ale pad-

neme, nikdo jiný za nás tu práci neudě-
lá. Ne vždycky si ale sami tohle dovede-
me ohlídat. Často děláme věci, které 
bychom dělat neměli, měli bychom si 
dobře odpočinout, ale tlak okolností nás 
nutí jít dál a nevnímat, co nám naše tělo 
a naše psychika říká. Pak je potřeba mít 
vedle sebe někoho, kdo řekne: „Dneska 
budeš doma, dneska nikam nejedeš.“ 
To jsou zásady, které jsem se naučila 
nejen u sebe, ale také pro své kolegy. 
A platí jak na misích, tak tady u nás. 
 
Další oblast, se kterou jste spojová-
na, jsou domácí hospice. Mohla bys-
te nám o domácích hospicích něco 
povědět? Věřím, že někteří z našich 
čtenářů se s  tímto termínem setká-
vají poprvé.  
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Někteří z Vás možná vědí, že existují 
lůžkové, kamenné hospice, které se sta-
rají o pacienty, kteří mají před sebou 
výhledově dny až týdny života. Je to 
zařízení podobné nemocnici, akorát celý 
tým zaměstnanců má na pacienty více 
času. Nejsou tam jen zdravotníci, ale 
také sociální pracovníci, psychoterapeu-
ti, dobrovolníci atd. 
Domácí hospic je hodně podobná služ-
ba, jen přijde za Vámi.  Podporuje ne-
mocného, rodinu a jeho blízké, aby veš-
kerou péči zvládli, nebyli na ni sami, aby 
věděli, co může přijít, aby věděli, co 
dělat, když přijdou potíže, a jaké léky 
podat. Aby si o tom, co prožívají, měli 
s  kým popovídat, aby měli komu zavo-
lat ve dvě v   noci, když si nevědí rady 
apod. Zdravotní službu má rodina umí-
rajícího k dispozici 24/7 a sestra i lékař 
poradí rodině po telefonu a v   případě 
potřeby za nemocným dojede.   
 
Jak se, dle Vaší zkušenosti, lidé 
obecně se smrtí smiřují, když je jim 
oznámeno, že už jim moc času ne-
zbývá? 

Myslím si, že každý tohle máme jiné. 
Můžeme být přesvědčeni, že se 
s  takovouto situací lehce smíříme, ale 
napevno to neví nikdo z nás. Každý na 
to máme svoje mechanismy a záleží na 
našich zdrojích a zkušenostech. Když 
člověk řekne, že už nemá naději na uz-
dravení, ptáme se ho, jakou další naději 
má nebo chce mít. Může to být oslava 
výročí svatby, narozenin někoho blízké-
ho, dočkání se něčí návštěvy. To může 
naději na uzdravení zastoupit. Samozřej-
mě, že někdy dostatečně a někdy ne. To 
nejmenší a zároveň největší, co  může-
me pro naše pacienty udělat, je dát jim 
prostor o jejich obavách, nadějích a přá-

ních  mluvit. A to je asi universální pra-
vidlo.  
 
Když jste mluvila o naději, projevují 
rodiny také přání či zájem mluvit 
o posmrtném životě a o duchovním 
přesahu? 

Tohle téma zaznívá celkem často a ote-
vírá ho nemocný nebo rodina. Je pocho-
pitelné, že tohle člověku přichází na 
mysl. Asi ne s  každým dokážeme tohle 
téma otevřít. Pro mne je to signál, že 
mohu do rodiny pozvat profesi, která 
s  nimi toto téma může více otevírat To, 
co ale musím z vlastní zkušenosti říci, je 
fakt, že je někdo věřící nemusí zname-
nat, že je pro něho umírání  jednodušší. 
Možná někdy právě naopak. 
 
Už jste zmínila jeden projekt, který 
v   Poličce rozjíždíte a který tuším už 
v   nějaké podobě funguje. Mohla 
byste našim čtenářům říci, co je to 
za projekt a jak tento nápad vznikl? 

Není to úplně nový projekt. Navazuje-
me na práci Domácího hospice sv. Mi-
chaela, který provozuje Oblastní charita 
Polička od roku 2014.  Minulý rok jsme 
se s  Magdou Vlachovou, která je 
v   Poličce praktickou lékařkou, 
a s  Oblastní charitou Polička potkali 
a povedlo se vytvořit plán   rozšíření 
naší služby pro více pacientů na širším 
území.  V  okrese Svitavy domácí hos-
pic, který funguje s  pojišťovnou 
a s  paliativním lékařem, není. Zato po-
ptávka po těchto službách je. Museli 
jsme odmítat pacienty se špatnou pro-
gnózou, kteří chtěli zůstat doma, ale 
nebyla služba nebo kapacita na to tuto 
službu poskytnout.  
 

rozhovor vedl a děkuje Václav Větrovský 
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Kaple na faře 

o prvním dobrodružství patera Stavěla 

Jako první větší opravu svého působení v   Poličce, kterou pojednám na stránkách 
Farního posla, jsem se rozhodl vybrat úpravu farní kaple Neposkvrněného srdce 
Panny Marie. Za ni totiž do jisté míry cítím největší zodpovědnost. Ostatní zásahy 
byly do jisté míry vynucené tím, že už na ně byly připravené dotační peníze, o které 
jsme nechtěli přijít (sv. Jakub v   Poličce a sv. Vavřinec v   Květné) nebo žalostným 
stavem objektu samotného (kaplička v   dolním Pomezí a varhany od sv. Michaela). 
Oproti tomu by se žádná velká škoda nestala, kdyby farní kaple zůstala v   té podo-
bě, ve které byla, a nebylo na ni možné sehnat žádné dotační prostředky.  
 
Na moji obranu je ale třeba říci, že jsem nic tak velkolepého původně v   plánu ne-
měl. Ono se to ale zvrtlo, jak zaznělo v   podtitulu článku, který o této opravě sepsal 
její hlavní autor Jakub Klimeš v   úplně prvním čísle Farního posla. 
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Moji radost nad tím, že jsem byl ustanoven na faru s  kaplí a Eucharistií, zakrátko 
vystřídalo rozčarování způsobené tím, že se mi v   té kapli nemodlilo vůbec dobře. 
Otec Míla s  tím neměl vůbec žádný problém, nechť mu je to připsáno k dobru. 
Nebyl jsem si jistý tím, čím to je. Proč mi ta kaple tak málo připomínala posvátný 
prostor a tak moc připomínala obývák. Po roce rozmýšlení, který se kněžím radí 
setrvat trpělivě, než začnou dělat změny, jsem měl dva hlavní podezřelé: barvu stěn 
a záclony v   presbytáři. Ustanovil jsem tedy esteticko-liturgickou komisi ve složení 
Jakub Klimeš, Jitka Balášová a Eva Vymětalová. Těm jsem dal za úkol zbavit nás 
barev evokující ukrajinskou vlajku a záclon v   presbytáři.   
 
Jak to dopadlo, vidíte sami. Počet změněných prvků, ale i rozpočet úpravy nabobt-
nával při každém setkání. A jednotlivé prvky tohoto „zvrtnutí se“ jsou dobře popsá-
ny ve výše zmíněném článku (nechcete mi doufám říci, že si Farní posly nezakládáte 
do trezoru hned vedle rodinného zlata?). Můj původní požadavek na rozpočet byl 
takový, aby nepřekročil 100 000 Kč. To mi přišlo jako dostatečně snesitelná  částka, 
kterou bych snad byl schopen farnosti během let nějak vrátit, když už to bylo mož-
no chápat jako manýra pana faráře, a tudíž plýtvání prostředky farníků.   
 
Brzy se ale zjistilo, že pokud má kaple skutečně vypadat k světu, je třeba zvednout 
příčku, která dělila přední a zadní část. Vyděsilo mne, když jsem zjistil, kolik to bude 
stát. K tomu se přidala další nemalá částka za elektroinstalaci a z desetiny miliónu se 
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stala téměř třetina miliónu Kč. Do pů-
vodního rozpočtu bychom se snad 
i vešli, vše bylo pořízeno dosti výhodně, 
ale přes 200 000 Kč spolklo ono zved-
nutí příčky, ke kterému mne přesvědčil 
pan Ing. Šafář a Bůh mu za to žehnej. 
Vůbec se mi nechtělo takovýmto způso-
bem „utrácet“ peníze, které nejsou mo-
je, ale obhájil jsem si to dvěma způsoby. 
Jednak tím, že se jedná o napravení ne-
dostatku z minulosti– Když otec Ruda 
zařizoval kapli, musel operovat 
s  mnohem skrovnějšími prostředky, 
a proto si nemohl dovolit udělat to rov-
nou tak, jak si prostor žádal. Já ten luxus 
měl, a proto jsem tento nedostatek  
mohl nechat napravit. Druhý důvod, 
proč jsem si dovolil tak rozmařilé utrá-
cení, bylo vědomí, že jsem zrovna toho 
roku převzal většinu povinností po pas-
toračním asistentovi Jirkovi Vraspírovi 

a tím jsem farnosti ušetřil nemalé částky 
na mzdách. A k tomu, abych to zvládl, 
přeci potřebuji místo, kde se mi bude 
dobře modlit, ne?  
 
Dost možná Vám tato moje obhajoba 
přijde humorná, ale v   té době jsem to 
prožíval skutečně takto dramaticky, ne-li 
ještě víc. A tato vzpomínka se mi nyní 
vrací, když Vám skládám účty z něčeho, 
co dost možná mohlo být mým rozma-
rem.  Ale pevně věřím, že nebylo a že to 
čas ukázal. Věřím, že se Vám v   nové 
kapli líbí. Alespoň já cítím velikou  ra-
dost a vděčnost, téměř kdykoli do ní 
vstoupím. A kdyby se náhodou mému 
nástupci nelíbila, může ji vrátit do pů-
vodní podoby během půl dne. Tedy 
kromě výmalby. Nakoupit kbelíky mod-
ré a žluté a vymalovat jimi kapli chvíli 
trvá. A taky po této úpravě zbyde zved-
nutý oblouk. Nedokážu si představit 
nikoho, kdo by neviděl, jak to prostoru 
prospělo.  

P. Tomáš 
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P.  Antonín Hájek 

Jako první český dějepisec Poličky patří 

do řad pozdních buditelů našeho národa 

a je opravdu podivné, jak ušel zevrub-

nější pozornosti a ocenění právě v   Po-

ličce. Následující text je převzat 

z poličského časopisu Jitřenka (ročník 

60, 1941, č. 6 a 7). Jeho autorem je 

prof. Josef Zítko. 

 

Hájkův životopis stručně, ale výstižně 

nastínil P. František Pochop (jeho býva-

lý kaplan v   Heřmani 1855-1860, po-

tom farář v   Čachotíně u Chotěboře) 

a dal jej k dispozici pro druhý díl Hájko-

vy „Poličky”, jež vyšel i s  prvním dílem 

hodně opožděně, a to až roku 1890. Tu 

čteme: P. Antonín Hájek, český spisova-

tel a farář v   Ronově u Čáslavě (nad 

Doubravou), narodil se v   Poličce 

17. června roku 1791. Otec jeho Anto-

nín měl v   Poličce dva právovárečné 

domy; matka jeho slula Anna Hledíko-

vá. Do školy chodil v   Poličce, pak 

v   Moravské Třebové; latinské školy 

navštěvoval v   Litomyšli, kdež i filosofii 

absolvoval. Roku 1812 vstoupil do be-

nediktinského kláštera u sv. Markéty 

v   Břevnově u Prahy, kde pobyl až do 

listopadu r. 1814, načež přijat byl do 

kněžského semináře v   Hradci Králové, 

kdež 15. srpna 1815 byl na kněze vysvě-

cen. V   Poličce jako kaplan 

a administrátor strávil 17 let, načež se 

dostal do Velké Řetové za lokalistu, 

kdež opět 17 let setrval ve správě du-

chovní a velkých zásluh sobě získal. - 

Ve Velké Řetové, kdež mnoho zkusil od 

zlodějů, kteří kostel úplně vyloupili, 

kalichy, monstranci a veškeré prádlo 

odnesli a svaté hostie po oltáři a podlaze 

rozházeli, zvelebil opět okradený kostel, 

založil při faře novou zahradu, kterou 

zvláštním ušlechtilým ovocným stromo-

vím vysázel. Dosud ti staří s  láskou na 

něho pamatují. 

 

R. 1849 dostal se za faráře do Heřmaně 

okresu chotěbořského, kdež pobyl 

11 roků. R. 1860 stal se farářem v   Ro-

nově, kde 5. května 1863 po třídenní 

nemoci ochrnutí mozku v   Pánu zesnul, 

byv ode všech milován pro dobrotu 

srdce, tichou, milou povahu a velikou 

skromnost. - Po celý čas svého života 

byl vždy horlivým podporovatelem ná-

rodního snažení a upřímným Čechem. 

Jak miloval českou řeč a svůj národ, 

dokazuje poslední vůle, ze které toto 

vypisuji: „Jmění své sestává hlavně 

z knihovny 2 000 knih čítající, jak kata-

logy vykazují. Tolik knih u prosťáčka 

kněze! - Dovol, já chtěl za živobytí své-

ho národnosti české přispěti, proto jsem 

literaturu dle síly své všemožně podpo-

roval a to snad budoucím nebude k smí-

chu.“ 

 

Jak pamatoval na rodné své město Po-

ličku, jak miloval měšťanstvo poličské, 

stůj zde výňatek z jeho testamentu: 

„Kostelu poličskému sv. Jakuba, kde 

jsem byl křtěn, kaplanem, administráto-

rem, odkazuji svou nahoře podotknutou 

Dva literáti - dvě jubilea 
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knihovnu, k potřebě duchovenstva 

a měšťanstva, jakož i učitelstva a ode-

vzdávám pod společnou jich dohlídku.” 

Zmínkou o odevzdání Hájkovy pozůsta-

losti do Poličky končí P. František Po-

chop vděčnou vzpomínku na svého 

představeného z dřívějších let. 

 

Ještě jiná vzpomínka, lidsky hodně pro-

zářená, zachycuje postavu P. Hájka. 

Nalezneme ji v   „Drašarovi” od Terezy 

Novákové hned při počátku VII. části. 

Zní takto: „Bylo po ranní mši 

a špitálníci, měšťanky i několik starců 

vycházeli z vysokého děkanského koste-

la sv. Jakuba v   Poličce. Někteří sestu-

povali po malém návrší do ulice Kame-

necké; jiní postávali před kostelem 

a ohlíželi se k portálu dosud otevřené-

mu. Očekávali městského kaplana, kdysi 

administrátora, patera Antonína Hájka. 

Rozneslať se pověst, že stane se admi-

nistrátorem kdesi v   kraji, ve Velké Ře-

tové, mezi Litomyšlí a Ústím, a všichni 

kolaturníci byli zajedno, že je to pro 

Poličku veliká škoda. Zvláště litovali ho 

chudší a prostější. Milovali jej velmi. - 

On s  každým promluvil srdečně, po 

staročesku, ba, někdy se jim zdálo, že 

tento učený a velebný pán, kněz vysvě-

cený, žádá si poučení od nich, spros-

tých! Pozorně naslouchal, jak vyprávějí, 

často na to i ono se vyptal, a to nejen 

městských, ale i vesnických, ze Sádku, 

z Oldřiše, z Kamence. 

 

Hlouček farníků nečekal dlouho: pater 

Hájek, muž více než čtyřicetiletý, vlídné, 

zamyšlené tváře, kdysi blondýn, teď na 

temeni hlavy již všecek holý, vystoupil 

z portálu a ženy i stařečkové, před tím 

službám božím přítomní, hrnuli se 

k němu.” 

 

Při konci kapitoly X. téhož románu se 

dočítáme, jak nešťastný Drašar (Josef 

Václav Justin Michl) ulevoval výčitkám 

ve svědomí vzpomínkou na šlechetného 

P. Antonína Hájka. 

 

„Vzpomínal, jak farář Hájek o tom (co 

také Michl - Drašar sbíral k dějinám 

Poličky) soudil. I pročítal znovu listy 

jeho. Pater Hájek jest upřímnější než 

sama sestra Johanna - zve jej k sobě do 

Ronova. Měl by a chtěl by ho jednou 

navštíviti, tohoto přítele a rodáka, po-

sledního věrného.” 

 

Hájkova práce o minulosti Poličky je 

z jeho tvorby dílem nejzajímavějším. 

Rukopis pod názvem „Popsání králov-

ského věnného města Poličky a panství 

jeho, podle pramenů od roku 1265 až 

do roku 1835” chová se doposud 

v   našem městě jako vzácná památka. Je 

to dílo mravenčí píle, pečlivě rozvržené, 

s  mnohými opisy listin ve druhé části. 

Doba před velkým požárem poličským, 

v   níž Hájek žil, je tu vylíčena bezespo-

ru zajímavě a spolehlivě. Dnešní badatel 

ovšem shledá v   Hájkově studii v   Po-

ličce i nedostatky a lecjaké omyly, ale to 

všechno omlouvá doba, v   níž spisova-

tel svou záslužnou práci sestavoval. 

Tiše odpočívá v   Ronově na hřbitově 

u sv. Kříže pod jednoduchým litinovým 

pomníčkem P. Antonín Hájek, rodák 

a dějepisec poličský. Nechť tato jubilej-

ní vzpomínka jest malou duchovní ky-

tičkou na jeho hrob. Je bohužel už hod-

ně zanedbaný a zapomenutý. 
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P.  Alois Stanislav Novák 
 
Narodil se 9. června 1891 v   Petrovicích 
u Lanškrouna. Po bohosloveckých studiích byl 
8. července 1917 v   katedrále svatého Víta 
v   Praze vysvěcen na kněze a poté nastoupil 
na své první kněžské působiště do Poličky jako 
kaplan a nějaký čas po odchodu děkana Letoš-
níka zastával jeho úřad jako administrátor. 
V   Poličce se živě zajímal o život a tradice 
zdejšího lidu. Psal básně, divadelní hry 
z minulosti města, povídky. Podle svého rodiš-
tě si dal pseudonym Roman Petrovický, kte-
rým některá svá díla podepisoval. V   době 
vánoční navštěvoval poličské betlemáře a se-
psal tradici betlemářství v   Poličce, která se 
později stala námětem Marii Kristině Valšíko-
vé (roz. Markové z Poličky) pro publikaci Na-
še betlémy (1946). 
Vzpomínám na vyprávění svého dědy, když 
byl ještě doma, kde stavěli starý rodinný betlém, v   němž byla scéna mladíka, jak stojí 
na žebříku a trhá jablka ze stromu, která hází dívence zvané „Baruška“ do zástěry. Ta 
se P. Novákovi tak zalíbila, že si ji vyprosil. O betlémech a nejen o nich psal do Lido-
vých listů. V   jednom listu v   rámci jesličkové výstavy v   Praze (1923) mimo jiné 
údaje vztahující se k poličským jesličkám zakončil článek zajímavou vzpomínkou na 
působení v   Poličce: „ … v   Poličce jsem byl literárně velmi činný. V   přikrývce 
a v   rukavicích psal jsem často až do jedné hodiny noční. Lid tam byl velice hodný 
a nábožensky zachovalý. Jinak však v   zimě pravá Sibiř. Vlak někdy po celých 14 dní 
uvízl ve sněhu a byli jsme bez novin a korespondence...“ 
V Poličce také napsal dvě divadelní hry: Našinec Kanárek - historické drama z dějin 
Poličky a Poustevník na Luckém vrchu podle starší pověsti. Dalším jeho dílem je po-
vídka Pod křížem podle skutečné události v   Poličce. 
Po odchodu z Poličky působil v   Pěčíně (kralický vikariát - dnes Rychnov nad Kněž-
nou) a poté ve Stěžerách u Hradce Králové, odkud přešel 29. října 1953 do Nasavrk, 
kde působil do konce života. Zde napsal mimo jiné Jak Nasavrčtí čerta napálili a bá-
seň o tamním kaštanovém sadu*) „ O Kaštance“. Jeho životní pouť skončila 5. dub-
na 1968 a byl pochován ve svém rodišti v   Petrovicích u Lanškrouna. 
 
 *)Kaštanka – nejvýše položený sad jedlých kaštanů v   Evropě založen r. 1776 knížetem Janem 
Adamem Auerspergem. Památková ochrana sadu byla vyhlášena v   roce 1991 jako přírodní pa-
mátka. Nejstarší stromy mají stáří 229 let. Ke dni 15. 7. 1998 bylo registrováno 125 stromů. 
Kaštanka pravidelně rodí. 
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Připomínáme si 
- posledního lidického faráře 

Letos si připomínáme 79. výročí úmrtí lidického faráře P. Josefa Štemberky, který 
byl popraven při masakru v   Lidicích v   době heydrichiády (10. června 1942). 
Skromného kněze, který i přes varování zůstal se svými farníky a v   jejich posled-
ních chvílích života jim poskytl duchovní útěchu a rozhřešení, pak s  modlitbou na 
rtech zemřel mezi posledními. 
P. Josef Štemberka se narodil 2. února 1869 v   podkrkonošské obci Pecka nedaleko 
Nové Paky. Vystudoval gymnázium v   Jičíně a poté teologii v   semináři v   Hradci 
Králové, kde byl 25. července 1894 vysvěcen na kněze. Nejdřív působil v   Čestíně 
na Kutnohorsku a od prosince roku 1899 do února 1907 byl administrátorem ve 
Stašově u Poličky. Poté dostal propuštění z diecéze, aby se mohl stát farářem v Kol-
či na Kladensku. Naposledy působil jako farář v   Lidicích. 

- Mons. Václava Hegra 

Před čtyřiceti lety 27. června 1981 byl vysvěcen na kněze 
v   katedrále Svatého Ducha v   Hradci Králové a za-
nedlouho v   chrámu Páně sv. Petra a Pavla v   Korouhvi, 
kde bydlel, sloužil svoji první mši svatou Mons. Vác-
lav  Hegr, sídelní kanovník Katedrální kapituly při chrámu 
Svatého Ducha v   Hradci Králové, farář v   České Skalici, 
viceoficiál Diecézního církevního soudu v   Hradci Králo-
vé. Narodil se 27. prosince 1952 v   Poličce. Působil 
v   Červeném Kostelci jako farní vikář, od roku 1983 jako 
administrátor ve Slavoňově, Zvoli, Studnici a později ve 
Velké Jesenici. V   roce 1989 se stal administrátorem v   České Skalici, kde byl roku 
1995 ustanoven farářem. Daru kněžství si vážil. Rozvinul ho studiem na Lateránské 
univerzitě v   Římě, kde dosáhl licenciátu kanonického práva. Získanými vědomost-
mi sloužil Božímu lidu v   letech 1995 až 2011 jako viceoficiál Interdiecézního sou-
du české církevní provincie se sídlem v   Praze a od roku 2009 až do své smrti ve 
stejné funkci u Diecézního církevního soudu v   Hradci Králové. V   roce 2004 se 
stal sídelním kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v   Hradci 
Králové a v   letech 2007 až 2019 byl okrskovým vikářem vikariátu Náchod. 
V   roce 2010 ho papež Benedikt XVI. zařadil mezi své kaplany s  titulem monsig-
nore. Zemřel po delší těžké nemoci v   sobotu 4. července 2020 v   Hospici sv. 
Anežky České v   Červeném Kostelci. Jak si přál, byly jeho ostatky uloženy 
11. července 2020 do hrobky Katedrální kapituly na hřbitově v   Hradci Králové – 
Pouchově.  

použit text ze smutečního oznámení;  
strany 26 - 29 připravil Mirek Andrle 
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Poděkování 
Děkujeme Standovi Větrovskému, který většinu školního roku provázel děti 
z prvního stupně na on-line náboženství. Mockrát děkujeme za inspirativní pod-
zimní cyklus o svatých, jakož i za neméně přínosnou sérii videí na téma Desatero. 
Velmi si vážíme toho, že věnoval svůj volný čas, aby srozumitelně přiblížil Pána 
Boha našim dětem i v   nelehkých a provizorních podmínkách.  

Šafářovi 

Biřmovanci se setkají osobně 
Po příliš dlouhé době se setkáme osobně s mlaďochy, kteří se připravují na biřmo-
vání, a to 19. června v 19:00 na faře. Bude se domlouvat datum biřmování a další 
průběh přípravy.                                    P. Tomáš 

Hledají se zvoníci 
Fyzicky schopní mužové ochotni ke službě zvoníka se mohou  
hlásit panu faráři, aby byli zařazeni mezi zvoníky.  
Pracovní vytížení: cca hodina za rok  
Odměna: ne na tomto světě 

Brigáda na kostele 
Kódové označení: Klidný finiš. Pánové, kteří mohou přijít 
v 8:00 dopoledne 12. června do kostela sv. Jakuba a na faru na 
dvě hodinky stěhovacích prací, nechť se hlásí panu faráři.  

Velké zpovídání na faře  
 
úterý 22. 6. 9:00–11:00 P. Ondřej Špinler + ET   
středa 23. 6. 9:00–11:00  P. Milan Romportl  + ET   
středa 23. 6. 15:00–17:00 P. Stanislav Tomšíček + ET   
čtvrtek 24. 6. 9:00–11:00 Láďa Kozubík + 1 Sebraničák + ET   
čtvrtek 24. 6. 15:00–17:00  P. Ondřej Špinler + ET   
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Pravidelnosti a nepravidelnosti  

Sbírky v   minulém měsíci                                                       

                                                                            Polička              Pomezí      
                                                                                                                                                                                                                                                             
2. 5.: pro farnost                                                    10.120 Kč                2.050 Kč     
16. 5.: pro farnost                                                  11.350 Kč                2.200 Kč                       
30. 5.: pro farnost                                                    7.935 Kč                1.810 Kč 

Mimořádné sbírky v   minulém měsíci 

9. 5.: dveřní sbírka na pronásledované křesťany     11.493 Kč               2.929 Kč 

23. 5.: pastorační aktivity v diecézi                       9.301 Kč               1.940 Kč   

 
V minulém vydání Farního posla bylo uvedeno, že na Domácí hospic sv. Michaela 
bylo vybráno  37.152 Kč, namísto 18.950 Kč. Za chybu se velmi omlouváme.  

Mimořádné sbírky v   následujícím měsíci 

20. 6.: Charita 

Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí.  

Úklid kostela sv. Jakuba 
 
10. 6. od 16:30 hod.  - 1. skupina 
 
17. 6.  od 16:30 hod.  - mimořádný úklid 
před návštěvou p. nuncia,  
1. i 2. skupina společně 
 
24. 6. od 16:30 hod.  - 2. skupina 
 
Tel. číslo na koordinátorku  
Evu Skalníkovou: 604 378 599 
 
Pokud máte chuť a čas se k nám přidat, 
ozvěte se.  
 
S námi košťata nezahálejí! 



 

32                                                                                            FARNÍ POSEL  

Pro chytré hlavičky  

A/ HLEDÁNÍ ZNAMENÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI 

Na farním YouTube kanálu jsi mohl(a) v   uplynulých týdnech sledovat videa Zna-

mení Boží přítomnosti. Zkus na obrázku najít všech 7 znamení Boží přítomnosti, 

o kterých byly jednotlivé díly, a obrázek vybarvi. 
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B/ CHYBY v   TEXTU 

Na konci každého videa o znameních Boží přítomnosti byl souhrn nejdůležitějších 

informací. Do souhrnu souhrnů se bohužel vloudily chyby. Dokážeš všechny chyby 

najít, opravit a spočítat, kolik jich je? 

 v Bibli jsou hvězdy znamením od mudrců  
 Bůh slíbil Abrahámovi tolik potomků, jako je na nebi hvězd  
 hvězda ukázala Josefovi cestu do Betléma a oznámila narození Ježíše 
 
 poušť nás učí spoléhat se na Boha  
 Izraelský národ putoval pouští do Bohem slíbené země pod vedením Mojžíše 

20 let  
 na poušť se uchýlil Jan Křupatel, aby připravil cestu Ježíši  
 
 holubice ukazuje na přítomnost Božího Ducha a na konec všeho  
 po potopě posílá Noe nad vody holubici, aby viděl, zda voda z povrchu země 

opadla a mohou začít nový život  
 holubice jako znamení Božího Ducha se objevila nad Ježíšem při jeho koupá-

ní v   Jordánu  
 
 v Bibli je hora místem pro zvláštní setkání s Bohem 
 k Eliášovi Bůh na hoře promluvil během zemětřesení 
 Ježíš se na hoře pomaloval, aby ukázal učedníkům svou slávu 
 
 voda znamená zachování života  
 Bůh dává Mojžíšovi zázračnou moc utišit žízeň lidí v   zaslíbené zemi  
 Ježíš dává mléko, které se v člověku stane tryskajícím pramenem života věčné-

ho 
 
 pro většinu národů je rýže nejdůležitější pokrm 
 chléb a víno patří k zázračným darům nebe a země 
 jídlo je v   Bibli také znamením společenství, lidské blízkosti a odpuštění 
 
 v Bibli je oheň znamením Boží přítomnosti   
 oheň Ducha nás očistí a naplní silou  
 o oheň víry se vůbec nemusíme starat 

 
Přihlášky na náboženství 
Přihlaste prosím do 30. června 2021 své školou povin-
né děti na výuku náboženství ve školním roce 2021/22. 
Odkaz na elektronickou přihlášku naleznete 
na www.farnostpolicka.cz.  
Je nutné přihlásit také děti, které už na náboženství 
chodily. 
                          str. 30 - 31 připravila Věra Klimešová 

http://www.farnostpolicka.cz/
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Rozpis bohoslužeb na červen 

Neděle  6. 6                           
10. neděle v   mezidobí            

7:30 Ja:  
9:00 J: za Růženu Petržálkovou, rodinu 
Petržálkovu a Horákovu 
10:30 Ja: za MUDr. Václava Paclíka 
18:00 Ja:  

Úterý 8. 6. 7:00 K: 

Středa 9. 6.  
18:00 Ja: za rodinu Stodolovu, Valešovu 
a Zárubovu 

Čtvrtek  10. 6. 18:00 Ja:  

Pátek 11. 6.   
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA   

18:00 Ja: za Bohumila Procházku a jeho  
rodiče 

Sobota 12. 6. 
18:00 Ja: za Annu a Josefa Findejsovy, syna 
Luboše, manžele Červených a živé členy 
rodiny Svobodovy a Orálkovy 

Neděle 13. 6. 
11. neděle v   mezidobí 

7:30 Ja: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: za rodiče a prarodiče Hegerovy 
10:30 Ja: za rodiny synů a duše v   očistci 
18:00 Ja: za Josefa Nekvindu a rodiny dětí 

Úterý 15. 6.                                                                                      7:00 K:  

Středa 16. 6 
18:00 Ja: za  rodinu Čípovu, Slezákovu, živé 
a zemřelé toho rodu 

Čtvrtek 17. 6. 18:00 Ja:  

Pátek 18. 6. 
18:00 Ja: na úmysl farníků na přímluvu 
sv. Josefa 

Sobota 19. 6. 
18:00 Ja: za víru, naději a lásku v   rodině 
a poděkování za dar manželství 
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Neděle 20. 6. 
12. neděle v   mezidobí 

7:30 Ja: za rodinu Bořilovu a rodinu  
Červených 
9:00 J: za živé a zemřelé farníky 
10:30 Ja: na poděkování za zdar opravy 
kostela sv. Jakuba s prosbou o požehnání 
pro jeho dobrodince 
18:00 Ja: 

Úterý 22. 6. 7:30 Ja: za Františka a Annu Petruškovy 

Středa 23. 6. 
7:00 K: na úmysly farníků 
na přímluvu sv. Josefa 

Čtvrtek 24. 6.    
SLAVNOST NAROZENÍ  
JANA KŘTITELE             

18:00 Ja: za Františka Martinů, za rodiny 
Martinovy, Popelkovy  
a Soukalovy 

Pátek 25. 6.                   18:00 Ja:  

Sobota 26. 6. 18:00 Ja: za Ludmilu Vopařilovou 

Neděle 27. 6. 
13. neděle v   mezidobí 

7:30 Ja: na poděkování za svátost  
manželství a za Boží pomoc a ochranu 
pro rodinu 
9:00 J: za rodiče Groulíkovy a Annu Mo-
ravcovou 
10:30 Ja: za živé a zemřelé farníky 
18:00 Ja: 

Úterý 29. 6. 
SLAVNOST SV. PETRA  
A PAVLA 

18:00 Ja: za zesnulého spolužáka a jeho 
rodinu 

Středa 30. 6. 7:00 K: 

Čtvrtek 1. 7. 18:00 Ja:  

Pátek 2. 7. 
18:00 Ja: za Adolfa a Marii Marečkovy  
a jejich vnučku Silvinku 

Sobota 3. 7.     
Svátek sv. Tomáše                              

18:00 Ja: za živé a zemřelé farníky 

Neděle 4. 7. 
14. neděle v   mezidobí 

7:30 Ja:  
9:00 J: za zemřelého Miloše Baláše, živé 
a zemřelé toho rodu 
10:30 Ja: za Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie pro rodiny Šafářovy 


