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Všem čtenářům 
Farního posla 
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požehnané  

svátky vánoční 
a Boží pomoc  

a ochranu  
do každého dne  

roku 2022. 
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Poličský betlém (1926–2021) v celé své kráse 

Na str. 1 –  kaplička Svaté Rodiny v charitním domě IV na ulici Vrchlického 16 
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Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  
 

nikdy se mi nepovedlo vyrůst z pohádek. 
A podobně jako jeden slavný anglický 
profesor (J. R. R. Tolkien) mám podezře-
ní, že by se z pohádek vlastně ani vyrůstat 
nemělo, protože původně byly pohádky 
určeny dospělým, akorát v moderním 
čase se vnutily a přizpůsobily dětem.  
 

Jedna z mých oblíbených od bratří 
Grimmů je ta o vlkovi a sedmi kůzlát-
kách. Jistě ji znáte. Kůzlátka dostanou od 
matky kozy sérii instrukcí, jak rozeznat 
vlka, a přestože se jich snaží držet, nepo-
vede se jim kvůli vlčí zchytralosti a od-
hodlání zůstat v bezpečí. Přestože jsou 
sežrána, pohádka končí dobře, záchranou 
kůzlátek a smrtí vlka.  
 

Tak moc věcí se mi na té pohádce líbí. 
Například to, že i když jsou instrukce 
vydány dobrou a moudrou matkou a po-
ctivě dodrženy kůzlaty, přeci nestačí pro 
ochranu dětí. Občas je zlo zkrátka příliš 
agilní, než abychom se mu mohli ubránit. 
Ale i když zloduch může mít navrch, na-
konec to dobře skončí. A pokud to zatím 
nevypadá dobře, pak asi ještě není konec. 
Trpělivost.    
  
S přáním požehnaných dní  
 

P. Tomáš Enderle 
AMDG  

sv. Kateřiny Alexandrijské, L. P. 2021 

Slovo 
kněze 
na úvod 

1. listopadu… byla zahájena série 
8 koncertů v kostele sv. Michaela. 
K překvapení pana faráře na 
všechny přišli lidi. K ještě většímu 
překvapení se do kasičky vybralo 
skoro dost na benzín pro umělce. 
Ale nejvíc ho překvapilo, jak málo 
farníků muselo přelézat hřbitovní 
zeď, brána už byla zavřená.   

2. listopadu… byla požehnána 
nová charitní kaplička v nově 
opraveném charitním domě na 
rohu Vrchlického a Riegrovy. Po-
kud se mrknete dovnitř oknem, 
tak ji uvidíte…    

5. listopadu… se ujala funkce 
strážkyně a pečovatelky o květiny 
na faře paní Marcela Jílková, které 
tímto děkujeme. Pan Bůh zaplať 
především Aničce Navrátilové, 
která tuto službu poctivě vykoná-
vala mnoho let.   

10. listopadu… byla panem Jaku-
bem Klimešem odeslána finální 
verze knihy o Sv. Jakubovi do 
tiskárny a tím byly také  zvěčněny 
všechny chyby, které jsme v ní 
napáchali. Tak snad jich nebude 
moc. Pokud najdete kdekoli 
v České republice krásnější knihu 
o nějakém kostele, můžete si u 
pana faráře vyzvednout polárkový 
dort. Hodně štěstí při hledání.     

13 ZPRÁV, 

které by Vám 
neměly uniknout 
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12. listopadu… po šesti 
měsících od objednávky 
konečně dorazil na faru 
zelený ornát. „Mám tady 
pro Vás dobírku za 18 
tisíc,“ říká pošťačka. „Tak 
to si nechte, já nic za 18 
tisíc neobjednával…,“ 
odvětil pan farář a odešel 
na faru. Trvalo mu celých 
pět minut, než si uvědo-
mil, o co šlo. Na poště už 
ale balík nechtěli vydat, 
bez kódu k vyzvednutí, 
který ale nikomu nepřišel.    

13. listopadu… na poště 
nám vydali zelený ornát i 
bez kódu k vyzvednutí, 
který nepřišel, protože 
k cenným balíkům prý 
žádný kód nechodí. 
Aha.     

17. listopadu… proběhla 
první schůzka farníků, 
kteří projevili ochotu 
účastnit se farní části sy-
nody, a domluvilo se, jak 
to vlastně bude probíhat.       

19. listopadu… dokončil pan Petr Rej-
man přesun kropenek od hlavních dveří 
Sv. Jakuba do lodě. Kéž by nastal brzy 
čas, kdy je budeme moci znovu použí-
vat.    

20. listopadu… přišlo na charitní bene-
fiční koncert tolik lidí, jako by to měl 
být poslední koncert v historii.  

21. listopadu… byla nová pětice ornátů 
pro kostel sv. Jakuba požehnána, vysta-
vena a ochmatána farníky.  

23. listopadu… dorazily do Poličky 
tradiční adventní brožury. Tentokrát do 
nich napsali příspěvek také manželé 
Šimonovi z Poličky.    

26. listopadu… nám na farní zahradě 
manželé Vraspírovi nasázeli první růžo-
vé keříky. A když už byli v tom, tak také 
vykopali pár pařezů, protože to je pro 
ně vhodná volnočasová aktivita.  

27. listopadu… rozezněl varhany u Sv. 
Jakuba pan diecézní organolog Václav 
Uhlíř. V mezičase mezi koncertem a mší 
svatou proběhlo poučení poličských 
varhaníků ohledně použití varhanního 
stroje. Kéž by sloužil dalších sto let… 
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Skleněný betlém Jiřího Pačinky bude součástí letošní litomyšlské adventní výstavy 
betlémů v kostele Nalezení svatého Kříže. Jiří Pačinek se nechal při vzniku betlému 
inspirovat námětem kněze Rudolfa Repky, se kterým založil v Kunraticích 
u Cvikova Křišťálový chrám – unikátní umělecký projekt, propojující duchovní pro-
stor s uměleckým sklem. Betlém pak vznikl během čtyř loňských adventních sobot, 
při kterých v nedaleké sklářské huti postupně vznikaly jednotlivé postavy Marie, 
Josefa, malého Ježíška, tří králů nebo pastevce.  

Skleněný betlém bude v Litomyšli k vidění od 27. 12. v piaristickém kostele Naleze-
ní svatého Kříže. Ještě před tím však 19. 12. večer proběhne na stejném místě pře-
dání křišťálového Jezulátka, kterým Jiří Pačinek obdaruje město Litomyšl. Jezulátko 
tak bude v tomto největším zdejším chrámu trvale umístěno jako otisk tvorby Jiřího 
Pačinky v Litomyšli.  

Zcela jedinečným okamžikem tohoto slavnostního večera se však stane vystavení 
autorské kopie Křišťálového relikviáře svaté Zdislavy, který Jiří Pačinek v originální 
verzi vytvořil coby oficiální dar pro papeže Františka a který mu byl předán českými 
a moravskými biskupy v rámci nedávné návštěvy Ad limina apostolorum. Relikviář 
bude k vidění 3. adventní neděli při bohoslužbě v chrámu Nalezení svatého Kříže.  

Z bihk.cz  

Kopie křišťálového relikviáře pro 
papeže k vidění v Litomyšli 
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Křestní upomínky 
 
Vážení rodiče, kteří jste v uplynulých 
čtyřech letech nechávali pokřtít dítě, 
pokud jste nedostali křestní upomín-
ku (protože Vám ji pan farář zapo-
mněl vytisknout), tak se neváhejte 
ozvat jemu nebo ve farní kanceláři, 
rádi Vám ji vystavíme.  

Zpoždění článků od P. Stavěla 
 
Navzdory slibům se panu faráři ještě nepovedlo napsat 
článek shrnující opravy Svatého Jakuba, protože tato věc 
ještě nebyla administrativně dořešena a nedorazila posled-
ní várka peněz. Farnost tedy stále ještě dluží 14 miliónů 
korun. A jakou část z této částky se podaří splatit, ještě 
není zcela jasné. Ale nemějte žádné strachy, stačí když se 
strachuje pan farář. V mezičase si budete muset vystačit 
s novou knihou.  

Farní anketa 
 
Pokud jste to neudělali, vezměte si prosím farní 
anketu a zodpovězte ty otázky, které se Vás týkají 
nebo na které máte názor. Anketu by měl vyplnit 
každý biřmovaný katolík, který většinu nedělí slaví 
v rámci poličské farnosti. Anketa slouží také jako 
sčítání farníků, pokud tedy nemáte žádný názor na 
nic, můžete hodit do schránky i prázdný lístek, a to 
nejpozději do 25. prosince. 

Farní posel slaví  
 
3 roky a 33 čísel má už za sebou Farní posel. Pokud ho máte rádi, tak neza-
pomeňte za jeho existenci poděkovat paní Evě Skalníkové, které také mů-
žete zasílat připomínky či články na mail evaskalnikova@yahoo.com.  

Drobné oznamy 

aby byly ohlášky kratší 
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Roráty 
 
I letos budou ve farnosti rorátní 
mše svaté každé pondělí. Kvůli 
pandemické situaci ale budou u 
Sv. Jakuba (nikoliv v kapli) a začí-
nat budou až v 7:00, protože po 
nich nebude následovat snídaně. 
Nezapomeňte si s sebou vzít 
světlo v lucerně…  

Bezlepkové hostie   
 

Pokud nesnášíte lepek nebo znáte někoho s celiakií, vězte, že nově jsou 
k dispozici v každém svatostánku poličské farnosti bezlepkové hostie. Na jaké-
koliv mši svaté je tedy možné přijít ke svatému přijímání. Ideální je, když při-
stoupíte jako poslední  a (pokud vás podávající nezná) požádáte o bezlepkovou 
hostii.  

Samoobslužné knihkupectví u Sv. Jakuba 

Čas od času se u hlavního vchodu Sv. Jakuba objeví knihy. Jejich cena je vždy 
200 Kč. Tyto knihy tam dal někdo, kdo si myslí, že byste si je měli přečíst. Do-
posud to býval pan farář, ale můžete se tímto dárcem stát i Vy. Vy darujete kni-
hy, lidé hodí do pokladničky ve zdi 200 Kč pro farnost – zisk pro všechny. 
Knihkupectví není určeno pro zbavování se antikvariátních titulů, ale pro šíření 
těch knih, které vás osobně zaujaly a pomohly Vám a doufáte, že by to tak moh-
li mít i ostatní.  

Nemocní před Vánoci 
 
Pokud znáte někoho, kdo ztratil 
schopnost chodit do kostela 
nebo by rád přijal doma kněze a 
svátosti před Vánoci, neváhejte 
ho prásknout panu faráři, rád 
tohoto člověka navštíví.  
608719872 

Štědrý večer na faře 
 

Pokud se Vám nechce trávit štědrý 
večer o samotě, jste srdečně zváni na 
faru na štědrovečerní večeři, která 
bude začínat v 18:00. Nebojte se ozvat 
panu faráři a zarezervovat si místo u 
stolu.  

Hledá se odklízeč sněhu 
 
Kolem Sv. Jakuba je třeba v zim-
ních měsících alespoň v pátek, 
sobotu a neděli proházet cestu 
věřícím ke Kristu. Najdeme ně-
koho, kdo by se toho ujal?  
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České roráty – kde se vzaly ? 

Z historie světového unikátu  

Nejvýznamnější památky jsou pro svou unikátnost zapsány na seznam světového 
kulturního dědictví, a jak všichni víme, vedle hmotných kulturních památek existují 
také památky nehmotné. V naší zemi mezi ně patří např. známá jízda králů. Jsou 
však i další pamětihodnosti nemateriální povahy, které můžeme považovat ne-li za 
světové, pak jistě za národní kulturní bohatství. Mezi takové bychom mohli počítat i 
fenomén nadcházející adventní doby – české roráty. Michael Pospíšil – hudebník, 
pedagog a znalec barokní hudby – zastává dokonce názor, že nebýt rorátů, nemluvi-
lo by se už dávno v této zemi česky. 

Roráty jsou ranní mše sloužené v adventním čase, ale roráty jsou také starodávné 
písně, které při těchto bohoslužbách zaznívají. Podle nejznámější z nich – vstupního 
zpěvu „rosu dejte nebesa“ (latinsky „Rorate coeli desuper“) – se nazývá celý soubor 
písní této liturgické doby. České adventní zpěvy nemají v evropské kultuře obdobu. 
Stačí otevřít i běžný, současně užívaný kostelní zpěvník – kancionál, část „adventní 
písně“. U názvů písní bývá zmínka o původu, o době vzniku… A jsou to data úcty-
hodná – od 14. století po současnost – počínaje písní Ejhle, Hospodin přijde, pře-
vzatou z antifonáře Arnošta z Pardubic (1297–1364). 
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Osobní přítel zmíněného biskupa Arnošta 
z Pardubic král Karel IV. docílil toho, že naše 
země obdržely výjimku a jinde pouze o sobotách 
sloužené jitřní mše k poctě P. Marie byly u nás 
v adventu slaveny denně. Původně náročné litur-
gické zpěvy provozovali pouze klerici, později 
takzvaná literátská bratrstva – sbory sice laických, 
ale školených zpěváků – měšťanů, řemeslníků… 
Tradice těchto pěveckých spolků trvala po celá 
staletí, až do r. 1768, kdy Josef II. jejich činnost 
zakázal. Po jeho smrti byl sice zákaz zrušen, ale 
činnost těchto sborů se už nepodařilo zcela ob-
novit, kontinuita byla zpřetrhána. Tzv. literátská 
bratrstva sice doprovázela svým zpěvem liturgii 
po celý rok, ale právě roráty byly jakousi 
„výkladní skříní“ jejich uměni. Vznikaly skvělé, 
ručně opisované zpěvníky rorátníky, později vydávané i tiskem. 

Může být překvapením, že roráty – mše k poctě P. Marie – nezanikly ani 
v pohnutých dobách české reformace. Naopak, v utrakvistické společnosti získaly 
písně český text a ten už rorátním písním zůstal i po období rekatolizace. Po josefín-
ských reformách docházelo k rozsáhlé germanizaci Čech a Moravy. Jedním z mála 
veřejných míst, odkud čeština nikdy zcela nevymizela, zůstal kostel. Na kůrech se 
nepřestalo zpívat česky, a to i tam, kde zpěváci byli již skoro samí Němci. Zvláštní 
oblibě se těšily právě roráty, jak dokládá jedno dobové svědectví: „Mocnost českého 
zpěvu v chrámu Páně jest tak veliká, že také Němci proudem zpěvu strženi české 
písně v rorátnících si kupují, aby, co ve škole nezmohli, v kostele se naučili, a to 
čtení a zpěvu českému…“ 

Není pak divu, že starodávné texty českých rorátů se pro svou jazykovou krásu a 
ryzost staly významným zdrojem a inspirací při obrozeneckých snahách o rehabilita-
ci českého jazyka. 

Samotné rorátní zpěvy se vývojem a zjednodušením staly písněmi „lidovými“ a jsou 
už jen odleskem toho, co o adventu v chrámech zaznívalo v éře literátských bratrs-
tev. Dodnes však můžeme podobně jako třeba při zpěvu Svatováclavského chorálu 
cítit onu sounáležitost s generacemi našich předků napříč staletími. Rorátní mše mají 
stále svou zvláštní atmosféru a ani kostelní chlad, tma a brzké vstávání neodradí ty, 
kteří už ten prožitek znají, aby se i letos na roráty těšili. 

Josef Krůpa 
Převzato z historie.zasova.info  

 



 

10                                                                                            FARNÍ POSEL  

Oblastní charita Polička 

Ohlédnutí za benefičním koncertem 

 

Vážení a milí přátelé,  

Oblastní charita Polička je organizací, která si je s poličskou farností nablízku, a my 
si toho nesmírně vážíme. Proto bychom rádi poděkovali Vám všem, kdo jste pod-
pořili náš benefiční koncert konaný v kostele sv. Jakuba 20. listopadu 2021. Děkuje-
me především P. Tomáši Enderlemu za možnost využít tento překrásný a nám blíz-
ký duchovní prostor pro naše společné koncertní setkání, které svým záměrem pře-
sahovalo „běžný“, umělecký zážitek. 

Snad právě proto bychom Vám rádi pro poslední měsíc tohoto roku, pro adventní 
chvíle a očekávání Vánoc nabídli k tichému zamyšlení a spočinutí text jedné 
z autorských písní Bohemia Voice – „Spící pane můj“ (hudba: Heather Sorenson, 
text: Šárka Krejčí). I tato skladba na koncertě zazněla. A po ní? Vřelý a dlouhotrvají-
cí potlesk…        

„SPÍCÍ PANE MŮJ“ 

Zrozený dnes v tichosti, spící pane můj,  
zbav mou duši úzkostí, spící pane můj. 
Vlídně přijímáš slávu svou, nikdy nesmíš zahynout,  
tvůrce země s oblohou, spící pane můj. 
Hříchy nás všech očistíš, spící pane můj,  
k malomocným přistup blíž, spící pane můj.  
Veď nás k pravdě s milostí, strážce hříšných bytostí,  
v srdci svém Tě pohostím, spící pane můj. 
 
Haleluja, haleluja, haleluja, Adonai. 
U tvých jeslí chci tě chválit, pane můj.  
 
Králem nebes jmenován, spící pane můj. 
Zbav mé srdce těžkých ran, spící pane můj. 
Obdaříš nás pokojem, spravedlivý v srdci svém,  
velebí tě celá zem, spící pane můj. 
Haleluja, haleluja, haleluja, Adonai. 
U tvých jeslí chci tě chválit, pane můj.  
 
Dál bez bázně nes úděl svůj, spící pane můj,  
cestu mou mi prosvětluj,  
spící pane můj, spící pane můj… 
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Věříme, že Bohemia Voice aneb dokonale harmonický koncert pro chvíle blízkosti a 
přátelství přinesl všem posluchačům v dnešní neklidné a náročné době jedinečný 
zážitek. Jaký pocit si s sebou z poličského koncertu ponesou Bohemia Voice? 

Zpěvačka a zakladatelka kvarteta Elin Špidlová se nám svěřila: „Víte, pro nás jsou 
koncerty jako ten u Vás v Poličce za odměnu. Jsou to krásné chvíle propojení, kdy 
cítíme už během koncertu, že naše práce lidem přináší radost, lásku a že naše srdce 
jsou propojena s diváky. Co víc by si měl dramaturg a interpret večera přát? Snad 
jen, ať ta atmosféra večera ještě dlouho doznívá v našich tělech i srdcích.“ 

Benefiční záměr koncertu směřoval k podpoře Domácího hospice sv. Michaela, 
konkrétně k zakoupení nového automobilu pro hospicový tým, který nyní poskytuje 
svoji péči pacientům a jejich pečujícím rodinám po celém okrese Svitavy. Již ve chví-
li zahájení koncertu dosahovala díky našim milým sponzorům finanční podpora 
částky 231 tis. Kč. Znamená to pro nás velký dar, také velký závazek. Vážíme si to-
ho a za tak vzácnou podporu ze srdce děkujeme.  

S úctou Vaše Oblastní charita Polička 

Str. 10–12 připravila Marcela Vraspírová   
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Oblastní charita Polička  
Tříkrálová sbírka 2022 je skoro za dveřmi 

V první polovině ledna roku 2022 se opět těšíme na Tříkrálovou koledu, tradiční 
projekt Charity ČR. Vážení přátelé, vážíme si přízně, kterou jste nám vždy při Tří-
králové sbírce vyjádřili svojí štědrostí a tím i upřímným zájmem o charitní služby a 
projekty, které touto sbírkou podporujeme. Věříme, že i při nadcházející Tříkrálové 
sbírce budeme vzájemně propojeni. Děkujeme Vám. 
 
Do sbírky bude možné přispět variantou on-line na číslo sbírkového 
účtu: 66008822/0800 vedeného u České spořitelny, a. s. Praha – pokud u platby 
uvedete variabilní symbol 777955021, bude příspěvek poukázán přímo Oblastní 
charitě Polička.  

Vzhledem k tomu, že i průběh Tříkrálové sbírky musí respektovat aktuální epide-
miologická opatření, připravujeme obdobu loňské varianty koledování. Jsme opět 
v jednání ohledně umístění kasiček na obecních úřadech, v obchodech, v kostelích 
či na farních úřadech apod. Vzhledem k omezením se obchůzka koledníků uskuteč-
ní jen zcela výjimečně, za příznivých podmínek, pokud to aktuální situace dovolí. 
Děkujeme všem za pochopení.  

Bližší aktuální informace načerpáte přibližně od poloviny prosince na:  
www.policka.charita.cz. 
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„Pane faráři, vždyť já mám furt 

ty samé hříchy…“  
Zpovědní zrcadlo ke zpytování svědomí 

Když se nám blíží Vánoce, tak to pro 

mnohé z nás znamená i předvánoční 

zpověď. A leckoho napadne právě věta 

z titulku. Vyznávat se z těch samých 

hříchů pořád dokola nemusí znamenat 

nutně duchovní stagnaci a rozhodně to 

není důvod k tomu, proč nejít ke zpově-

di. Čas od času ale stojí za to podívat se 

na svůj život novou optikou, k tomu 

mohou posloužit různá zpovědní zrca-

dla. Jistě znáte to v kancionálu, ale k 

zamyšlení se nad naším životním směřo-

váním mohou často lépe posloužit bib-

lické texty, nejraději mám blahoslaven-

ství (Mt 5) nebo velepíseň lásky (1 Kor 

13). Kdo by snad měl rád jasněji struk-

turované zpovědní zrcadlo heslovitého 

typu, tomu nabízím záplavu hříšných 

položek na dalších dvou stranách. Snad 

není nezbytné připomínat, že ani zpyto-

vání svědomí, ani zpovědní zrcadla ne-

mají sloužit k prohloubení depresí nad 

stavem mého života, ale k pravdivému 

poznání svých slabých stránek, k lítosti 

a pokání, kterým se pro přijetí Boží po-

moci v této oblasti mého života. 

 

P. Tomáš 

Modlitba před zpytováním svědomí 
Bože, Otče nebeský, jsi vševědoucí a znáš mne dokonale. Voláš mě, abych zkoumal 
svůj život před tebou a poznal se tak, jak mě znáš a vidíš ty. Tvůj Syn Ježíš Kristus 
mi svým lidským životem ukázal, jak mám žít já, který nesu jeho jméno – křesťan. 
Osvěť svým Duchem můj rozum, abych se poznal. Dotkni se mého srdce, abych 

Předvánoční zpovídání na faře  

• Úterý 14. 12. 9–11: Ladislav Kozubík  a další kněz  ze Sebranic a E. T. 

• Středa 15. 12. 9–11: Ondřej Špinler ze Sádku a Josef Matras z Bystrého  

• Čtvrtek 16. 12. 9–11: Ondřej Špinler ze Sádku a Tomáš Enderle 

• Čtvrtek 16. 12. 15–17: Milan Romportl z Borové a Tomáš Enderle 

http://www.policka.charita.cz/
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1. Nedůvěra v Boha 

2. Neochota Boha poznávat 

3. Neúcta ke Jménu Božímu 

4. Lež 

5. Podvod 

6. Pomluvy 

7. Nactiutrhání 

8. Lakota a lnutí ke hmotným věcem 

9. Požitkářství 

10. Nenávist 

11. Závist 

12. Nelaskavost k bližnímu 

13. Necitelnost 

14. Nestřídmost 

15. Dychtivost po zábavách 

16. Bezbožnost 

17. Pověrčivost 

18. Neuctivost k lidem 

19. Pochybovačnost 

20. Chlubivost 

21. Touha po lidské slávě a lásce 

22. Zvědavost 

23. Zaviněná neschopnost k práci 

24. Nepořádnost a nedbalost 

25. Zbabělost 

26. Ukvapenost 

27. Zoufalství 

28. Nepoctivost 

29. Sobectví 

30. Nezřízená touha po svobodě 

31. Nesmiřitelnost 

32. Neodpuštění 

33. Láska ke špatné společnosti 

34. Opovážlivost 

35. Marnivost 

36. Násilnost 

37. Vyhrožování 

38. Manipulace 

39. Nechat s sebou zametat 

40. Bytí ve vleku partnera 

41. Potrat (i schvalování) 

42. Přepínání 

43. Podezřívavost 

44. Domýšlivost 

45. Sebeklam 

46. Žárlivost 

47. Smutek 

48. Uzavřenost 

49. Umíněnost 

50. Těkavost 

51. Lenost 

52. Neschopnost odpočívat 

53. Vlažnost 

54. Nevytrvalost 

55. Náladovost 

56. Mrzutost 

57. Neukázněnost v projevech 

58. Změkčilost 

Zpovědní zrcadlo 
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59. Zanedbávání půstu 

60. Úzkostlivost 

61. Snivost 

62. Nesnášenlivost 

63. Pohoršlivost 

64. Nespravedlnost 

65. Štvavost 

66. Posměvačnost 

67. Nevděčnost 

68. Touha po cizím majetku 

69. Přetvářka a faleš 

70. Pochlebování 

71. Hněvivost 

72. Krutost (k lidem či zvířatům) 

73. Touha po marné slávě 

74. Odpor k věcem Božím 

75. Nechuť k modlitbě 

76. Panovačnost 

77. Nestálost ve slově a smlouvě 

78. Křivá přísaha 

79. Marnotratnost 

80. Zapomnětlivost 

81. Stud být dobrým 

82. Nedostatek úsudku 

83. Lehkomyslnost 

84. Zatvrzelost ve zlém 

85. Nespolehlivost 

86. Zapírání Boha a víry 

87. Špatní přátelé 

88. Práce v neděli 

89. Neděle bez bohoslužby 

90. Nezodpovědnost při studiu 

91. Nepodílení se na potřebách rodiny 

92. Plýtvání časem 

93. Přílišné užívání soc. sítí, videoher, 

seriálů, YouTube, televize 

94. Neochota pochopit druhého 

95. Neúcta k rodičům (a autoritě) 

96. Drzost 

97. Ubližování si na zdraví – alkohol, 

kouření, drogy, jídlo, dezinformace 

98. Nedodržování dopravních předpisů 

99. Rozhazovačnost 

100. Nešetrnost k přírodě 

101. Pohrdání druhými 

102. Pornografie 

103. Masturbace 

104. Necudné představy 

105. Cizoložství 

106. Smilstvo 

107. Vulgární řeči a vtipy 

108. Nehledět na druhého jako na člově-

ka 

109. Krádež  

110. Porušování autorských práv 

111. Svatokrádež 

112. Rouhání se 

113. Shánění klepů 

114. Narušování soukromí druhého 

(čtení SMS, korespondence…) 

115. Porovnávání se s druhými 

116.Povrchnost – fixace na vzhled 
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Každý den stojí za to 

Rozhovor s ředitelem Charity a jeho zástupkyní 

Poličská charita pomáhá v sociálních a 
zdravotních službách v regionu téměř 
30 let. Místo malé organizace, kterou 
byla na počátku, tu stojí velký tým lidí, 
služby se širokým profesionálním zamě-
řením, a ještě širším srdcem. Alespoň 
takhle to vnímám já, starší začátečnice 
v charitní službě a fanynka charitního 
díla. Jak vidí Charitu její ředitel Mgr. 
Martin Dvořák (MD) a jeho zástupkyně 
Petra Zahradníková (PZ), se můžete 
dočíst v následujících řádcích. Vzhle-
dem k tomu, že jsme blízcí spolupra-
covníci, dovolím si oběma tykat, jak to 
ostatně dělám každý pracovní den. 

Můžete nám na začátek přiblížit, jak 
Charitu vnímáte Vy? Co pro Vás 
znamená? 

MD: Charita svým posláním a ukotve-
ním v křesťanských hodnotách jasně 
ukazuje, že dokáže nabídnout pomoc 
tam, kde je to aktuálně potřeba. 
Pro mě je Charita místem, kde mohu já 
a moji kolegové nabídnout své doved-
nosti ve službě potřebným. 

PZ: Charita je nejen pro mne, ale i pro 
moji rodinu něco, co už běžně patří do 
našeho života. Už dlouhých a krásných 
18 let… Mám v životě to obrovské 
štěstí, že se mi práce stala koníčkem. Co 
pro mne Charita znamená? To těžko 
popsat pár větami… snad jen… nyní je 
to polovina mého života, který jsem jí 
s radostí věnovala, tak to snad vystihuje 
odpověď…  
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Martine, nedávno ses sešel postupně 
se všemi bývalými řediteli, kteří se 
v Charitě v průběhu času vystřídali. 
Jak na Tebe setkání s Tvými před-
chůdci zapůsobila? 

Na prvním místě bych chtěl poděkovat 
ředitelům, kteří byli při vzniku Charity a 
všech služeb, které dnes můžeme 
v Charitě nabídnout. Všechna setkání 
byla inspirativní nadšením, profesionali-
tou a snahou ředitelů posunout Charitu 
vždy o kousek dál. Ani v předchozích 
dobách se vše nepovedlo hned, řešily se 
různé překážky stejně jako dnes, ale 
důležité je nepřestat věřit a mít vedle 
sebe kolegy, kteří mají stejný cíl. 

Petro, ty jsi sem nastoupila jako mla-
dé děvče po studiích, teď na svých 
bedrech neseš charitní „pokladnu“, 
mnohá rozhodnutí jsou naprosto 
zásadní pro další vývoj celé organi-
zace. Jak sis svou práci v začátcích 
představovala a jak hodně se před-
stava sešla s realitou? 

No, upřímně, na začátku jsem si mysle-
la, že zůstanu pracovat v Charitě jen tak 
pár měsíců… a je z toho pěkných pár 
let… Nicméně, bylo mi díky tomu ctí 
být u toho, když se z jedné malé 
„charitky“ stane obrovská a profesionál-
ní organizace s okresní působností. To 
jsem na začátku opravdu nečekala. Díky 
tomu, že jsem překonala počáteční 
„zaječí“ úmysly opustit tehdy neatrak-
tivní pracovní místo, jsem nesmírně 
zbohatla (nemyšleno v penězích…). 
Získala jsem koníček, který mne živí.  

Co Vás stále naplňuje v práci radostí 
a s čím si „lámete“ hlavu? 

MD: Radostí mě naplňují fungující služ-
by a pozitivní zpětná vazba od kolegů a 
klientů našich služeb. To mi dává sílu 
k novým rozhodnutím k rozvoji služeb 
v regionu Poličky, ale i v celém okresu 
Svitavy. Nad čím si lámat hlavu? Tady je 
těžké volit, situace přicházejí každoden-
ně. Spíš jsem rád, že si nemusím lámat 
hlavu nad personálním zabezpečením 
služeb. Děkuji všem, kteří v Charitě 
pracují nebo se k nám hlásí. 

PZ: Opravdu upřímnou radost mám 
z toho, že poličská Charita kvete, že 
stále přicházejí lidi, kteří u nás chtějí 
pracovat, že u nás pracují lidé, kteří jsou 
velcí profesionálové ve svém oboru, že 
nás „berou“ lidi ze široké veřejnosti bez 
předsudků, že jsme jako organizace ne-
ztratili směr cesty, kterou máme staletí-
mi určenou, že každý den stojí za to! 
Hlavu si příliš s ničím nelámu, vše, co se 
neděje dle očekávání, považuji pouze za 
výzvu…    

Jaké jsou Vaše pracovní cíle a jak si 
představujete, že bude Charita vypa-
dat za rok, za 5 let, pokud se dá 
v sociálních a zdravotních službách 
takto „snít“?  

MD: Tak tady mám celkem jasno, že 
Charita nezůstane stejná. Nestačí jen 
služby stabilizovat, ale je potřeba reago-
vat na nové výzvy a poptávku veřejnos-
ti. O to víc mě těší fungování stávajících 
služeb, rozvoj hospicové péče, služeb 
pro lidi s duševním onemocněním a 
nově vznikajícího Dobrovolnického 
centra. Která služba bude další? O tom 
rozhodne další příležitost, kterou se 
pokusíme zrealizovat… 

PZ: Evi, snít v Charitě se MUSÍ, je to 
vlastně podstata všeho – úspěchů i ne-
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úspěchů, které Charita za poslední roky 
prožila. Pracovní cíle si už nedávám, 
neb vidím, že je to ztráta času. V dnešní 
nevyzpytatelné době je to opravdu těž-
ké. Charitě bych ráda předpověděla, aby 
její budoucnost byla jasná, občas polo-
jasná (…aby nezpychla), občas může 
zavanout vítr nových nápadů a inspirací 
a občas může být i bezvětří. Každopád-
ně bych si moc přála být u toho, snad se 
mi to poštěstí.  

Čtenáři Farního posla se v každém 
čísle mohou seznámit s tím, co se 
v Oblastní charitě Polička chystá či 
co se událo a stojí za sdílení i 
s poličskou farností. Tento krátký 
rozhovor je takovým rozhovorem na 
dálku s přáteli. Můžete tedy na závěr 
adresovat pár slov někomu, kdo 
s Vámi jede na stejné lodi, která do-
končuje svou letošní plavbu a za pár 

týdnů napne plachty k dalším obzo-
rům?  

MD: Závěrem mi dovolte poděkovat 
otci Tomášovi a celé poličské farnosti za 
podporu. 

PZ: Milí všichni, ať už čtenáři Posla 
nebo moji kolegové, konec roku bývá 
příležitostí bilancovat uplynulý čas. Ten-
to rok byl opět velmi nevšední a neza-
pomenutelný. Až jej budete hodnotit, 
buďte milosrdní, zaslouží si to! Vám 
všem přeji, abyste měli klidnou plavbu 
v roce 2022, mnoho rybářských úspě-
chů, málo bouří a více klidného moře 
před sebou. Je mi ctí být na palubě prá-
vě s Vámi všemi! 

 Děkuji Vám za rozhovor, ale především 
za Vaši celoroční obětavou práci. 
 

Rozhovor vedla Eva Skalníková  
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Slavné Pražské Jezulátko (Bambino di 
Praga) v kostele Panny Marie Vítězné na 
Malé Straně zhlédnou za celý rok tisíce 
lidí z celého světa. Málokdo z nich ale ví, 
že soška malého Ježíška v šatičkách při-
putovala kdysi do Prahy z malé obce 
Mendryky u Litomyšle.* Tato víska mezi 
Litomyšlí a Svitavami je pro český národ 
malým pokladem. 

Nejenže sem Alois Jirásek situoval děj 
hry Lucerna a točila se zde v roce 1925 
úplně první filmová ně-
má Lucerna, ale zdejší 
zámeček se spolu 
s Litomyšlí staly zřejmě 
prvními místy 
v Čechách, kde bylo 
možno kdysi zhlédnout 
dnes proslulé Pražské 
Jezulátko. 

Původ sošky není znám, 
zachovala se však staro-
bylá legenda, která líčí 
její vznik. Vytvořil ji prý 
někdy v 11. či 12. století 
jeden zbožný mnich 
v polorozbořeném kláš-
teře kdesi v jižním Špa-
nělsku. Tvář se pokoušel modelovat 
podle Božského Dítěte, které se mu zje-
vilo. Nebyl však dlouho schopen vystih-
nout jeho líbeznou podobu. Až na 
sklonku života se mu Dítě zjevilo podru-
hé a teprve poté se mu podařilo tvář 
věrně dokončit. Podle další legendy 
vlastnila sošku svatá Terezie od Ježíše, 
zakladatelka bosých karmelitek, planoucí 
velkou láskou k Dítěti Ježíši. Sošku prý 
darovala své přítelkyni, jejíž dcera se 

chystala na cestu do Prahy. 

Když se 14. září 1555 šlechtična Marie 
Manrique de Lara** provdala na lito-
myšlské panství za českého šlechtice 
Vratislava II. z Pernštejna,*** dostala 
sošku od své matky Isabely jako svatební 
dar. S touto soškou pak pobývala 
v letním období na zámečku 
v Mendryce. Její ovdovělá dcera Polyxe-
na z Lobkovic**** pak vzácnou sošku 
darovala roku 1628 klášteru bosých kar-

melitánů u kostela Pan-
ny Marie Vítězné. 

Karmelitáni umístili 
sošku v kapli noviciátu, 
aby se mladí řeholníci 
učili ctnostem od malé-
ho Ježíše. V té době 
zuřila v Evropě třiceti-
letá válka a ani Ježíšek 
nebyl ušetřen, když 
saská vojska obsadila 
roku 1631 Prahu. Tepr-
ve v roce 1637, po 
svém návratu do Prahy, 
nalezl pohozenou sošku 
otec Cyril od Matky 
Boží, původem Lucem-

burčan. S bolestí však zjistil, že Ježíšek 
má ulomené obě ruce. Zdálo se mu v tu 
chvíli, že mu Ježíšek říká:    

Smilujte se nade mnou a já se smiluji nad vámi, 
dejte mi moje ruce a já vám dám svůj pokoj, 
jak mne budete ctít, tak já vám budu žehnat! 

Na její opravu si však P. Cyril musel pro 
nedostatek peněz dost dlouho počkat. 
Postupně začala být soška proslulá podi-
vuhodnými vyslyšeními proseb, úcta k ní 

Pražské Jezulátko 
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výrazně vzrostla a roku 1641 byla přene-
sena z kláštera na hlavní oltář kostela. 
Později pro ni byla zřízena zvláštní kap-
le. Konečně roku 1741 byla přenesena 
na oltář, kde je dosud. Zázraky a vysly-
šení proseb k Jezulátku se množily, 
vzrůstal i počet darů, kterých se sošce 
dostalo. 

Zejména díky karmelitánům se úcta 
k Pražskému Jezulátku začala šířit po 
celém světě, zvláště ve španělsky mluví-
cích zemích. V celé Latinské Americe je 
mnoho oltářů a soch Pražského Jezulát-
ka, je uctíváno i v Číně, Oceánii a jinde. 
V minulosti byla socha Pražského Jezu-
látka místem, kam se uchylovali věřící 
nejen ve svých soukromých potřebách, 
ale i v dobách ohrožení města a národa. 
Ani dnes bychom neměli zapomínat na 
to, že u této sošky si již mnoho lidí vy-
prosilo od Boha milost a pokoj. 

Roku 1651 byla soška nošena jako pout-
ník po pražských kostelech a o čtyři 
roky později ji slavnostně korunoval 
pražský biskup Josef de Corte. Původní 
korunka, věnovaná Bernardem Ignácem 
z Martinic,***** se nedochovala. Praž-
ské Jezulátko zdobí korunka, která je 
upevněna zezadu těsně nad jeho hlavič-
kou. V současné době má Ježíšek tři 
korunky: jednu z roku 1767, druhá po-
chází z let 1810–1820 a třetí korunku 
daroval Svatý otec Benedikt XVI. při 
návštěvě naší vlasti 26. září 2009. Zdobí 
ji osm mušlí, které jsou symboly svatého 
Augustina. Korunku obohatily také pra-
vé perly a granáty. Byla vyrobena ze 
stříbra, je pozlacená a ručně vyleštěná 
achátem. 

Starobylý zvyk převlékání má za cíl při-
blížit věřícímu člověku Ježíše jako sku-

tečného člověka, pomáhá nám zakusit 
Ježíšovu blízkost a vyjádřit naši lásku a 
úctu. Jezulátko převlékají sestry karme-
litky Dítěte Ježíše do drahocenných a 
různobarevných šatiček, které většinou 
odpovídají barvě daného liturgického 
období (advent a postní doba fialová, 
vánoční a velikonoční doba bílá, svato-
dušní svátky červená, doba liturgického 
mezidobí zelená). Šatníček Jezulátka 
dnes čítá už přes tři sta oblečků, často 
zdobených perlami a českými granáty 
s vyšitými náboženskými nebo národní-
mi motivy zemí podle svého původu. 
Většina z nich jsou dary z vděčnosti – 
za vyslyšení proseb. Nejstarší dochova-
né šatičky pocházejí z let kolem roku 
1700. Není bez zajímavosti, že císařovna 
Marie Terezie sama zhotovila a v roce 
1754 Jezulátku darovala sametové šatič-
ky se zlatou výšivkou. Papež Pius X. 
v roce 1913 oficiálně ustanovil Bratrstvo 
Pražského Jezulátka. 

Když se budoucí pražský arcibiskup 
Josef Beran v roce 1945 vrátil 
z koncentračního tábora v Dachau, ved-
la jeho první cesta k Pražskému Jezulát-
ku, kde sloužil 26. května 1945 děkov-
nou mši svatou. Po roce 1948 nebylo u 
nás o Pražském Jezulátku moc slyšet, ale 
úcta k němu se zatím dále šířila do celé-
ho světa. I přes železnou oponu sem 
stále proudili poutníci z mnoha národů, 
především ze španělsky mluvících zemí. 
Nyní se odhaduje, že ročně zhlédne 
Pražské Jezulátko 400 až 500 tisíc ná-
vštěvníků. 

Z uměleckého hlediska je Pražské Jezu-
látko vosková soška vysoká 45 cm; 
představuje asi tříleté dítě, oblečené do 
dlouhé splývavé košilky, ze které vyční-
vají bosé nožky. Jemný obličej rámují 
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středně dlouhé vlnité vlasy. Jádro sošky 
je vyřezáno ze dřeva a potaženo plát-
nem a její povrch je vymodelován 
z barevného vosku. Pro křehkost toho-
to materiálu je soška vsazena do stříbr-
ného pouzdra, které sahá až do Ježíško-
va pasu. Pravá ruka žehná světu a v levé 
ruce Jezulátko drží jablko završené kříž-
kem. Toto jablko má ukázat Krista jako 
„nového Adama“ nebo také představuje 
tzv. říšské jablko vyjadřující svrchova-
nou moc Krále. 

Zdroje: 
Petr Broulík, Radek Latislav: Modla Vánoc 
Jezulátko pochází z malé vísky, Týdeník 5+2 
Svitavsko 
Dominikánský časopis Amen 1/1998 
Naše rodina 5–52, 18. 12. 2007 
Milujte se – časopis 
pro novou evangelizaci 
číslo 53/2020, XIV. 
ročník, vydáno 30. 
dubna 2020 
 
* Mendryka je malá 
vesnice, část obce Janov 
v okrese Svitavy. Na-
chází se asi 1,5 km 
na jihovýchod od Jano-
va. V roce 2009 zde 
bylo evidováno 30 adres. V roce 2001 zde 
trvale žilo 69 obyvatel. Mendryka leží 
v katastrálním území Janov u Litomyšle o 
výměře 24,71 km². Roku 1573 začal Vrati-
slav z Pernštejna stavět nedaleko svého zámku 
v Litomyšli renesanční lovecký zámek pojme-
novaný podle jeho španělské manželky Marie 
Manrique de Lara. Roku 1775 jej Jiří Kris-
tián z Valdštejna-Vartenberka přestavěl ba-
rokně a vedle zámku nechal postavit kapli 
zasvěcenou patronu lovců sv. Hubertu. Dnes 

zámek slouží jako domov pro přestárlé řeholní 
sestry. 
Zámeček inspiroval Aloise Jiráska k napsání 
známé divadelní hry Lucerna, jejíž filmová 
podoba se tu také před lety realizovala. 

** Marie Manrique de Lara y Mendoza (*asi 
1538, †16. únor 1608) byla španělská šlech-
tična z rodu vévodů de Nájera, španělských 
grandů, dvorní dáma budoucí císařovny Marie 
Španělské a manželka Vratislava II. 
z Pernštejna. 

*** Vratislav II. z Pernštejna řečený Nádher-
ný (9. červenec 1530 – 27. říjen 1582 na 
Dunaji u Lince) byl český šlechtic z rodu Pern-
štejnů, diplomat a nejvyšší kancléř Českého 
království. V letech 1568–1581 majitel lito-
myšlského panství. Jeho otcem byl Jan IV. 
z Pernštejna, matkou byla Hedvika ze Šel-

mberku. Pernštejnové 
vlastnili panství 
v Litomyšli v letech 
1552–1649. 

**** Polyxena 
z Lobkovic, předtím 
z Rožmberka, rozená 
z Pernštejna (1566 
až 24. květ-
na 1642 Praha), byla 
česká šlechtična 

z rodu Pernštejnů. Při narození dostala španěl-
ské jméno Polisena Pernstein. Její oficiální 
jméno v době přijímání knížecího titulu znělo 
„Polyxena z Boží milosti kněžna z Lobkovic, 
rozená z Pernštejna, paní na Roudnici“. 

***** Bernard Ignác z Martinic (1603–
1685). Nejvyšší pražský purkrabí, královský 
místodržící, bibliofil, zakladatel kláštera thea-
tinů v Praze. 

 

Na obrázku str. 21 – Mendryka 
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95 let betléma  

v kostele sv. Jakuba v Poličce 

Vánoce jsou s betlémem, 
který bývá veřejně přístup-
ný téměř v každém kostele, 
neodmyslitelně spjaty. Jistě 
je zajímavé nahlédnout do 
historie. Jak známo, první 
jesle postavil o Vánocích 
1223 sv. František z Assisi 
na hoře Alvernia u Greccia 
v italské Umbrii. Toto zná-
zornění Kristova narození 
se tak zalíbilo, že se brzy 
rozšířilo po krajích dnešní 
Itálie. Do našich zemí se 
dostalo roku 1560.* 
V sousední Litomyšli se první jesličky 
objevily pravděpodobně roku 1580, ve 
Svitavách snad po příchodu dvou členů 
jezuitského řádu v roce 1612. Pramenné 
doklady o svitavských betlémech pochá-
zejí již z roku 1680. Oba svitavské kos-
tely (sv. Jiljí a Navštívení Panny Marie) 
vlastnily podle zpráv betlémy zcela jistě 
již před rokem 1780. Těžko lze říci, kdy 
se v kostele v Poličce první betlém obje-
vil. Historické prameny zatím mlčí. Ur-
čitější zprávy nám podává někdejší po-
ličský kaplan a administrátor P. Alois 
Stanislav Novák působící v Poličce 
v letech 1917–1924, jehož články 
o poličských betlémech přetiskla ve 
studii Naše betlémy Marie Kristina Val-
šíková (roz. Marková) z Poličky v roce 
1946. P. Novák tam uvádí: ,,…Jan Jeřá-
bek (1801–1879, pozn. pisatele) řezal 
dovedně jesličkové figurky více než 
před sto lety. V lidovém umění svém 

tak pokročil, že jeho sošky 
dostaly se i do starého 
poličského kostela, jež 
s celou Poličkou vyhořel 
v roce 1845.“ 

Další zmínka je v knize P. 
Karla Procházky O betlé-
mech (1908), v níž uvádí, 
že v poličském chrámu 
jsou umístěny jesle 
z uměleckého závodu so-
chařského a řezbářského 
Josefa Krejčíka z Prahy. O 
tomto betlému již zatím 

jiných zpráv nenacházíme. Je zajímavé, 
že ani P. Novák se o kostelním betlému 
nezmiňuje. Podle dřívějších pamětníků 
se v kostele po první světové válce vy-
stavoval betlém Čeňka Nožky, dílo do-
mácího tkalce z Eimovy ulice. 

O nynějším kostelním betlému nachází-
me zmínku ve farní kronice (archiv Li-
tomyšl) na str. 25. Zápis z roku 1926 
uvádí následující: ,,Betlém nový. Pořízen pro 
děkanský kostel pěkný Betlém. Krásné domy a 
paláce pracoval mistrně p. Náhlík Josef, pekař 
a Betlemář v Poličce, rovněž pracoval skály a 
chlév, další Betlemář p. Leopold Friedl ovečky 
bílé ze dřeva, soustružnickou práci věnovala pí 
Fixová, vdova po +Karlu Fixovi, příznivci 
našeho kostela, práci truhlářskou p. Ludvík 
Forchsam a to vše zdarma, z lásky 
k Jezulátku. Sošky 25 jsou od J. Záchunské-
ho, sochaře a řezbáře ze Sychrova u Turnova, 
a stály 3 700 Kč, zavedení elektrického osvět-
lení Betléma na oltáři P. Marie 295 Kč. Za-
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placeno správě elektrárny. Dárci bylo dáno na 
Betlém 3 596 Kč 54 h, vydání bylo 3 995 Kč 
76 h. Dluh 399 Kč, zaplaceno ze sbírek kos-
telních.“ Tolik doslovný opis z farní kro-
niky. 

Z níže uvedeného dopisu z 13. ledna 
1927 Josefa Záchunského, řezbáře ze 
Sychrova, tehdejšímu poličskému děka-
novi P. Antonínu Kovářovi se dozvídá-
me i ceny jednotlivých figurek. 

Soubor figurek doplňují dvě menší po-
stavičky a čtyři ovečky, které jsou prací 
kralických řezbářů, a několik větších 
sádrových oveček. V roce 1952 přibyly 
do betléma další dvě figurky od Václava 
Kastnera z Horního Předměstí. Celý 
betlém má pěknou koncepci, jeho tvůr-
ce byl zřejmě inspirován betlémy 
z produkce řezbářského družstva VUP-
GEN v Králíkách po roce 1920. Upro-
střed vysoké skály, na níž je město, je 
vsazen betlémský chlév v podobě pří-
střešku z části zbořeného paláce, nad 
nímž se vznáší anděl. Otázkou zůstává, 
je-li tento betlémský chlév dílem zmíně-
né firmy a darem uvedeného betlemáře 
nebo jeho prací podle tohoto vzoru. 

* některé prameny uvádí rok 1562 

Dopis sochaře Josefa Záchunského 
ze Sychrova u Turnova panu děka-
novi Ant. Kovářovi v Poličce 
(opis) 

Josef Záchunský 
Odborná dílna sochařsko-řezbářská 
pro umělecké práce kostelní 
Sychrov u Turnova 
Účet vdp. P. Ant. Kovářovi, děkanu 
v Poličce  
3 sošky Sv. rodiny v zákl. výšce 30 cm  
po 150,- Kč vše ze dřeva řezané 

   450,- 
1  anděl Gloria 150,- 
4  pastýři stojící 600,- 
1  pastýř klečící 150,- 
3  Svatí králové 450,- 
3  sluhové  450,- 
5  sošek menších 450,- 
1  slon   250,- 
1  velbloud  190,- 
1  kůň   190,- 
1  volek  170,- 
oslík   170,- 
   3.670,- 
Bedny, balení a poštovné   85,- 
1% daň obratová    35,- 
celkem   3.700,- (?!) 
V hluboké úctě oddaný Jos. Záchunský 
sochař 
Sychrov u Turnova 13. ledna 1927 
 
Veledůstojný pane děkane! 
Dovoluji si předložiti účet za dodané 
sošky do Jesliček. Doufám, že Vaše dů-
stojnost jest s prací mou spokojena. 
Zároveň uctivě prosím o prominutí, že 
se koník tak opozdil. Měl jsem trojí po-
dobné Jesličky. Pracovali jsme každý 
den do dvou hodin i déle v noci, že jsem 
byl již tak unavený, že jsem nemohl ko-
níka dříve zaslati. 
Socha Nejsv. Srdce Pána Ježíše určitě 
bude v únoru hotova a pak bych vzal do 
práce sv. Antonína. Budete-li Váš bet-
lém fotografovati, prosím uctivě o jednu 
fotografii. 
Přičiním se, abych všechny další práce 
dodal k plné spokojenosti Vaší důstoj-
nosti. 
Znamenám se v hluboké úctě oddaný 
Josef Záchunský, sochař 

Podle dostupných pramenů sepsal M. Andrle, 
stejně tak připravil str. 19–21 
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Slavnostní křest knihy proběhne 
v sobotu 11. 12. 2021 od 14 hodin 
v exkluzivním prostředí půdy koste-
la. Omlouvám se všem, pro které je 
toto místo nedostupné – pokud to 
situace dovolí, mělo by bezprostřed-
ně následovat setkání a povídání na 
faře. Bude se řídit aktuálním opatře-
ním, minimálně bude vyžadováno 
potvrzení o očkování nebo prodělané 
nemoci. 

Kniha bude dostupná od 10. 12. 2021 
na faře, u poličských knihkupců i 
v běžné distribuci. Doporučená prodejní 
cena je 498 Kč, v Poličce bude cena 
zlevněná – 450 Kč a první víkend (10.–
12. 12.) bude na faře dostupná za zavá-
děcí cenu 400 Kč. 

Anotace knihy: 
Zřejmě jediný kostel na světě, na jehož 
věži se narodil světově proslulý hudební 
skladatel. Chrám, který se nachází uvnitř 

jednoho z nejzachovalejších prstenců 
středověkých hradeb u nás. Důkaz toho, 
že novogotika se nemusí jen trpně ohlí-
žet do minulosti, ale může svou historic-
kou předlohu nápaditě obohacovat. 
Svědek ojedinělé regionální rebelie, při 
níž lidé roku 1949 zabránili Státní bez-
pečnosti zatknout zdejšího oblíbeného 
děkana Jaroslava Daňka. To všechno 
patří k charakteristikám kostela svatého 
Jakuba v Poličce, kterému vdechl život 
Přemysl Otakar II., po jehož dlažbě 
kráčel Karel IV. a který v polovině 19. 
století fakticky přestal existovat. Slavné-
ho zmrtvýchvstání se dočkal roku 1865. 
Na začátku 21. století rozdává z toho, 
co nabral, a kvete do krásy: navzdory 
nedávné době, která to s kostely moc 
dobře nemyslela, přináší dál naději 
„hostům na této zemi“, od roku 2010 je 
národní kulturní památkou a v letech 
2017–2021 se mu dostalo kompletní 
opravy za zhruba 70 milionů korun, již 
umožnila dotace z Integrovaného regio-
nálního operačního programu Evropské 
unie.  

Kniha mapuje pět let prací na rekon-
strukci svatojakubského kostela 
a formou rozhovorů s projektantem, 
historiky, restaurátory, archeoložkou 
nebo pracovnicí památkové péče přibli-
žuje, co všechno a jakým způsobem se 
v kostele vykonalo. Fotografie z toho 

Křest knižního klenotu 11. 12. 2021 

Svatý Jakub 
Pozoruhodný příběh kostela v Poličce a jeho lidí 

Autorem knihy je Bob Fliedr  
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období zprostředkovávají atmosféru 
velké obnovy, nabízejí srovnání různých 
předmětů před restaurováním a po něm 
a ukazují utajené detaily a průhledy, 
jinak návštěvníkům chrámu skryté. 
Úvodní část knihy představuje historii 
kostela a duchovní správy od založení 
města v roce 1265. Vůbec poprvé se 
čtenářům dostávají do ruky souvislejší 
informace o životě svatojakubské far-
nosti v době vlády komunistů. Kniha 
podává čtivou formou ucelenou zprávu 

o kostele svatého Jakuba v proměnách 
času i o lidech s ním spojených.      

Připravil Jakub Klimeš 

Ozdoby pro Svatého Jakuba 

V loňském roce se společnými silami mnoha lidí podařilo 
v rekordně krátkém čase vytvořit opravdu hodně nádher-
ných vánočních ozdob pro Svatého Jakuba. Ale i přes veš-
kerou snahu nám ještě dost prázdných koleček zbylo. Ně-
kterým ozdobám neudělal moc dobře pobyt ve vlhkém 
prostředí kostela. V kostele už nejsme prostorově omezeni 
stavbou. Proto se hledají ochotní lidé všech věkových ka-
tegorií, kteří během adventu vytvoří jakoukoli „hand ma-
de“ technikou vánoční ozdobu.  

Máme tři velikosti koleček s vnitřním průměrem 11,5; 9,0 a 
6,5 cm. Zbyly všechny druhy, ale nejvíce je 11,5cm (cca 50 ks). Hotové ozdoby mů-
žete přinášet na faru nebo do kostela až do 4. neděle adventní. A o Vánocích se 
můžete v promrzlém kostele zahřát pocitem, že jste přidali ruku dílu a pomohli Sva-
tého Jakuba více prozářit. 

Připravila Věra Klimešová 
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Příležitost projít synodou spolu 
10 témat k diskusi ve skupinkách  

1. Na společné cestě: V církvi a ve společnosti jdeme bok po boku po stejné cestě. 
Kdo jsou v naší farnosti ti, kdo s námi „putují společně“, a kdo mimo naši farnost? 
Když říkáme „naše církev“, kdo do ní patří?  

2. Naslouchat: Naslouchání je první krok, ale požaduje otevřené srdce bez před-
sudků. Komu dluží naše farnost naslouchání? Jak jsou přijímáni laici, zvláště mladí 
lidé a ženy? Jaký prostor má hlas lidí opovrhovaných a vyloučených? Dokážeme 
popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání?  

3. Ujmout se slova: Všichni jsou zváni, aby hovořili odvážně a otevřeně. Jak 
v našem společenství a v jeho různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřím-
nou komunikaci? Jak komunikujeme se společností, do které patříme? Kdy a jak se 
nám daří říci to, co nám leží na srdci? Jak funguje vztah s médii?  

4. Slavit: „Společné putování“ je možné jen tehdy, pokud má základ ve společném 
naslouchání Božímu slovu a ve slavení eucharistie. Jak intenzivně udává směr naše-
mu „společnému putování“ modlitba a mše svatá? Inspirují naše nejdůležitější roz-
hodnutí? Jak podporujeme aktivní účast všech věřících na liturgii?  

5. Spoluzodpovědnost za misijní poslání: K misijnímu poslání církve jsou povo-
láni všichni členové farnosti. Všichni jsme misionáři. Jak je každý pokřtěný zván, 
aby naplňoval misijní poslání? Jak podporujeme lidi z farnosti, kteří jsou zapojeni 
do služby společnosti, jakou je sociální oblast, politika, vědecký výzkum, vyučování, 
prosazování sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o společný domov 
atd.? Jak jim církev pomáhá, aby vnímali toto své poslání v misijním duchu? Jak 
funguje spolupráce s různými církvemi? 

6. Vést dialog v církvi a ve společnosti: Dialog je proces vytrvalosti, který zahr-
nuje také ticho a utrpení, ale je schopen zúročit zkušenosti lidí a národů. Jaký je 
prostor pro dialog uvnitř naší farnosti a jak je dialog veden? Jak jsou zpracovávány 
názorové střety, konflikty, těžkosti? Jaké jsou naše zkušenosti s dialogem, se zapojo-
váním věřících jiných náboženství a s těmi, kdo nevěří?  

7. S jinými křesťanskými denominacemi: Dialog s křesťany různých vyznání, se 
kterými nás pojí jediný křest, má na společné cestě zvláštní místo. Jaké vztahy máme 
s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání? Jakých oblastí se týkají? Jaké plody 
a jaké těžkosti nám toto „společné putování“ přineslo? 

8. Autorita a spoluúčast: Církev synodální je církví, ve které je uplatňována spolu-
účast a spoluzodpovědnost. Jak definovat cíle, ke kterým směřovat? Jakou cestou 
jich dosáhnout a jaké kroky podniknout? Jak uplatňovat autoritu v naší farnosti? Do 
jaké míry je týmová práce a spoluzodpovědnost zaběhlou praxí? Jak fungují orgány 
synodality v naší farnosti? Přináší své plody? 
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Pravidelnosti a nepravidelnosti 

Schůzky dětí: až do odvolání jsou zrušeny 

Sboreček: 3. 12., 10. 12., 17. 12. vždy od 15:30 do 16:15 v malém sálku na Jordáně. 

Zpívání dětí od 4 do 7 let (včetně prvňáčků) s Růženkou a Vendulkou Grubhoffero-
vými. 

Scholička: 10. 12. od 16:30 na faře, v 18:00 doprovod při mši sv.; 17. 12. 16:30–
17:30 na Jordáně. 

Společné muzicírování dětí ve věku 8–12 let s Katkou Grubhofferovou. 

Sbírky v minulém měsíci:                                                          
                                                                          Polička         Pomezí                                                                                                                              
31. 10.: pro farnost                                               10.094Kč        3.315 Kč 
7. 11.: pro farnost                                                 8.279 Kč        2.750 Kč 
14. 11.: pro farnost                                             10.577 Kč        2.360 Kč 
28. 11.: pro farnost                                               9.046 Kč        3.737 Kč 
 
Mimořádné sbírky v listopadu: 
21. 11.: pojištění kostelů a církevních budov            12.834 Kč       5.201 Kč 
 
Mimořádné sbírky v prosinci: 
12. 12.: kněžský seminář 

 
Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí! 

Úklid kostela sv. Jakuba: 
  2. 12. 2021 od 16:30 hodin – 2. skupina 
16. 12. 2021 od 16:30 hodin – 1. skupina 
 
Mimořádný úklid před Vánocemi: 
Středa 22. 12. 2021 od 16:30 hodin – 1. i 2. skupina 
Uvítáme na tento úklid i dobrovolníky. Děkujeme Vám. 

9. Rozlišovat a rozhodovat: V synodálním duchu činíme rozhodnutí na základě 
rozlišování toho, co Duch svatý říká prostřednictvím celého našeho společenství. 
Jakým způsobem se rozhodujeme? Jak se v tomto rozhodování lze zlepšit? Naslou-
cháme celému Božímu lidu? Jak naše rozhodnutí uvádíme do praxe? Jaké využíváme 
nástroje a postupy ve prospěch transparentnosti a odpovědnosti? Jak můžeme růst 
ve společném duchovním rozlišování? 

10. Formovat se v duchu synodality: Synodalita s sebou nese vnímavost pro změ-
nu, formaci a neustálé učení se. Jak naše církevní společenství formuje lidi, aby byli 
ve větší míře schopni „putovat společně“, vzájemně si naslouchat, zapojovat se do 
misijního poslání a do dialogu?  

Více informací naleznete na webových stránkách naší farnosti. 
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Pro chytré hlavičky  

Svatý Mikuláš není pohádková postava obklopená 
anděly a čerty, rozdávající „za básničku“ nebo „za mod-
litbu“ dárky, ale vzor člověka, který dával „jen tak“, bez 
podmínek, protože pro velkou lásku k lidem a z velkého 
soucitu nemohl jednat jinak. Každá legenda o svatém 
Mikulášovi, i když je její děj úplně jiný, obsahuje jedno 
stále se opakující poselství. Popisuje člověka, v němž se 
odráží Boží dobrota, velkorysost a štědrost, a poučuje, 
jakým způsobem má člověk jednat, když chce pomáhat 
druhému. Svátek svatého Mikuláše je tak příležitostí 
připomenout si velikou Boží lásku, kterou měl světec ve 
svém srdci a kterou rozdával ostatním.  

A/ ČTI A MALUJ  
 
Přečti si nějakou legendu o sv. Mikulášovi a pokus se ji nakreslit. Pokud budeš 
ochotný(á) se o obrázek podělit, vhoď ho do schránky na faře. 

B/ OZNAČ VĚTY, KTERÉ PODLE TEBE PLATÍ: 

 Mít dobré srdce znamená nebýt lhostejný k nouzi druhých lidí.  

 Je dobré být sám.  

 Každé dobré slovo pomáhá.  

 Být bohatý znamená být šťastný a mít majetek.  

 Mít srdce z kamene je dobré. 

 Můžeš rozdávat, ale pro sebe si nechej vždy to nejlepší. 

 Opravdu spolehnout se můžeš pouze sám na sebe. 

C/ DOPLŇ: 

Jako sv. Mikuláš budu 

 … když se rozdělím  

 … když si něco dobrého nenechám jen pro sebe  

 … když  

 … když 
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D/ VYLUŠTI ŠIFRU 

Vylušti slova proroka Micheáše, která pronesl v 8. století př. n. l. 

Toto praví Hospodin: „A ty Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, 

z tebe mi vyjde ten, který bude… 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Rozpis bohoslužeb 
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