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4. června… se nám tak trochu po-
pral Čas pro neobyčejné zážitky 
s vigílií Seslání Ducha Svatého. Na 
většině území Poličky vyhrálo bujaré 
veselí, ale kostel sv. Michaela byl vy-
hrazen pro tiché vzývání.   

12. června… Radim Š. vynesl z kos-
tela sv. Jakuba ptáka, který tam 
v posledních několika dnech řádil  
a bez jídla už byl zcela vyčerpán. Po-
kud umíte ptačí řeč, podobné avantý-
ry svým okřídleným přátelům roz-
mluvte.     

14. června… navštívil kostel sv. Ja-
kuba jeden šibal, o kterém se můžete 
více dočíst ve Vertikále v Jitřence. 

17. června… se na farní zahradě 
z nové výsadby poprvé rozvinulo 
růžové poupě..     

21. června… byl nedaleko Hlásnice 
vysvěcen již druhý kříž vztyčený rodi-
nou Andrlíkovou z Poličky.   

24. června… se na předávání vy-
svědčení z náboženství vypila dle 
očekávání všechna limonáda.   

6 ZPRÁV,  

které by Vám 
neměly uniknout 

Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  
 
kéž byste si užili 40. číslo našeho ča-
sopisu, i když se v něm pojedná-
vá  ředevším o prázdninových akcích. 
V tomto období nás také čekají volby 
do pastorační rady.  
 

P. Tomáš Enderle 
 

AMDG,  
Nejsv. Srdce Ježíšova, L. P. 2022 

Slovo 
kněze 
na úvod 
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Představujeme                   

další charitní služby 

Jano, Ty jsi vedoucí služby Otevřené 
dveře. Mohla bys vysvětlit, o jakou 
službu se jedná, kdo jsou Vaši klienti 
a co nabízíte?  

Slovy zákona o sociál-
ních službách jde 
o službu sociální reha-
bilitace, konkrétně pro 
lidi s duševním one-
mocněním. Podobnost 
s rehabilitací, jak ji 
známe ze zdravotnic-
tví, je velmi trefná. 
Pokud si člověk zlomí 
nohu, je nezbytnou 
součástí léčby vhodná 
rehabilitace. Fyziote-
rapeuti se při ní snaží 
rozhýbat, co „zatuhlo“ 
a nefunguje. Sociální 
rehabilitace zajišťovaná pracovníky naší služby 
funguje na stejném principu. Pomáhá rozhýbat 
dovednosti a oblasti života klienta, v nichž se 
duševní onemocnění nejvíce projevilo. Vždy jde 
o službu šitou na míru konkrétnímu člověku 
podle jeho vlastních možností a potřeb. Někdo 
potřebuje podporu v mezilidských vztazích 
a  komunikaci, jiný v oblasti práce a volného 
času, finančního hospodaření, v řešení bydlení 
a vedení domácnosti, ve zvládání svého onemoc-
nění, vyřizování úředních záležitostí, zajištění 

dalších služeb, spolupráci s opatrovníkem 
a realizaci v životě vůbec. Stejně jako u zlome-
niny nelze zaručit, že člověk zůstane bez trva-
lých následků, i v případě duševních onemocně-
ní mohou přetrvávat dlouhodobější šrámy na 

duši. Otevřené dveře slouží 
jako pomocník a podpůr-
ce. Duševní potíže mohou 
člověka překvapit znena-
dání, během těžké životní 
situace nebo se objevit 
v důsledku jiného onemoc-
nění či úrazu. Sám toho 
člověk zvládne hodně, ale 
nikdy ne tolik jako 
s ostatními. Navzdory 
různým překážkám hle-
dáme s klienty cestu 
k jejich spokojenějšímu 
životu, podporujeme je 
v naději na změnu a zlep-

šení a pomáháme jim řešit složité životní situa-
ce. Společně krok za krokem objevujeme jejich 
silné stránky a přání, protože věříme, že každý 
je v něčem dobrý. Díky tomu se navzájem dopl-
ňujeme a inspirujeme.  

Zajišťujeme bezplatnou sociální podporu 
a poradenství dospělým lidem s duševními obtí-
žemi, jako jsou deprese, úzkosti apod.  Podpo-
ru nabízíme i jejich blízkým a jsme k dispozici 
lidem žijícím na Poličsku a Litomyšlsku. Náš 

Na úvod představení dalších charitních služeb bych se s Vámi ráda podělila o jednu 

událost. Proběhla v Koclířově 3. června 2022 při oslavách 30. výročí založení 

Diecézní katolické charity Hradec Králové a při této slavnostní příležitosti byli oce-

něni Stříbrným charitním křížem dva naši dlouholetí pracovníci: Mgr. Jana Dobro-

volná a Mgr. Bc. Pavel Šimon, vedoucí služeb. Ráda bych Vám je představila. 
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tým tvoří aktuálně pět pracovníků. Společně se 
mnou jsou to tři sociální pracovníci a jedna peer 
konzultantka. Termín peer konzultant je 
u nás zatím stále trochu neznámý, proto si 
dovolím stručné vysvětlení. Je to pracovník 
s vlastní zkušeností s duševním onemocněním 
a zotavením se z něj. Tuto zkušenost pak 
využívá k podpoře klientů služby a posilování 
jejich naděje.  

Stručně řečeno - v Otevřených dveřích podporu-
jeme lidi, kterým vstoupily do cesty duševní 
potíže, mít život ve svých rukou a žít smyslupl-
ně a samostatně, podle svých představ a mož-
ností. Hnacím motorem je pro nás spolupráce, 
respekt, partnerství a naděje.  

Na závěr bych Tě chtěla požádat 
o malé shrnutí. Mohla by ses ohléd-
nout do let minulých a popsat, 
s jakými představami jsi do Charity 
přišla, co se Ti během let podařilo 
naplnit a kam Vaše služba směřuje?  

Do Charity jsem nastupovala hned po škole, 
přímo do vznikající služby Otevřené dveře. 
Byla jsem její první zaměstnanec jako vedoucí 
a projektová manažerka. Zpětně se divím, že 
jsem si na to vůbec troufla. Práce s lidmi 
s duševním onemocněním mě ale vždy zajímala 
a lákala, takže Otevřené dveře pro mě byly 
splněným snem. Zároveň i velkou výzvou – 
vypiplat celou službu doslova od plenek. Služ-
bu jsme založili de facto na zelené louce, krů-
ček po krůčku se učili a nabírali zkušenosti.  
Jsem hrdá na to, že se nám podařilo vybudovat 
v okrese Svitavy vůbec první sociální službu, 
která se tu začala cíleně věnovat pomoci dospě-
lým lidem s duševním onemocněním individuál-
ně, v místě a čase podle jejich potřeb. Postupem 
let jsme vyrostli ve vysoce profesionální službu 
s potřebnými odbornými i lidskými dovednost-
mi, což umožnilo vznik nové zdravotně sociální 
služby Centra duševního zdraví Svitavy. Ote-
vřené dveře se tak budou více otevírat širší 
skupině lidí, kterým duševní potíže způsobují 
potíže v životě a každodenním fungování tak, 
aby každý dostal pomoc a podporu, kterou 
potřebuje. 
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Pavle, Ty jsi vedoucím dvou charit-
ních služeb, a to Šance pro rodinu 
a Centra náhradní rodinné péče. Rá-
da bych Ti položila stejné otázky. 
Mohl bys vysvětlit, o jaké služby se 
jedná, kdo jsou Vaši klienti a co na-
bízíte?  

V Šanci pro rodinu jsme začínali s 90 % 
u rodin, které přeposlal OSPOD (orgán sociál-
ně-právní ochrany dětí). A nyní děláme tak půl 
na půl s těmi, co přijdou, protože na své těž-
kosti prostě nechtějí být sami, a s těmi, co dopo-
ručí spolupracující škola, lékař, OSPOD. 
Faktem je, že člověk se někdy může dostat do 
situace, kdy si sám nepomůže. Je to v situaci, 
kdy běžné strategie podpory od nejbližších jsou 
už vyčerpané nebo není vhodné nebo výhodné je 
využít. I proto si rodiny váží naší diskrétnosti 
a mlčenlivosti. Na tu klademe velký důraz, 
protože důvěru těžko budujete a lehko ztrácíte. 

Služba funguje ve všední dny od 7:00 do 
18:00 hodin. Konzultujeme v našich prosto-
rách, jezdíme přímo do rodin v neoznačených 

autech a máme i skupinu pro rodiče v náročné 
životní situaci. 

Může za námi přijít ten, kdo má děti a těž-
kosti. To je člověk, pro kterého tu jsme. Pro 
lidi je důležité, že je někdo poslouchá, ale taky, 
že má konkrétní nástroje na to, jak se v životě 
plném obtíži zorientovat. Zaměření sociálně-
terapeutické práce s rodinou je široké. 
U chudších klientů se věnujeme hmotné pomoci 
a zabezpečení, u jiných výchovným a vztahovým 
záležitostem, také dětem s handicapem, u ně-
koho obtížím po rozvodu nebo těžkostem 
s institucemi. Důležitou součástí naší práce 
je podpořit děti, co se navrací z dětského domo-
va nebo si zažily těžkosti, které jsou natolik 
velké, že specifickou podporu potřebují. Je více 
institucí, co se věnují třeba jen vzdělávání, jen 
zdraví, jen právu atd., ale naše služba je uni-
kátní právě celostním přístupem. Protože po-
kud je rodina opravdu v krizi, tento stav posti-
huje mnoho oblastí a instituce jednoho rezortu 
je z logiky věci nemůže plně podpořit. Pokud je 
někdo ve vážné krizi, někdy ví jen to, že 
v krizi je a někdy ani to ne. Na ostatní může 
dotyčný působit jako flákač, nespolupracující, 
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drzý, nepřizpůsobivý, netečný, rezignovaný, 
agresivní nebo naopak přecitlivělý. Rozmotat 
klubko těžkostí, které jdou z mnoha stran, je 
těžké, ale ne beznadějné. Bez spolupráce rodiny 
to služba nedokáže. Chceme být co nejlepší 
a nejkvalitnější podporou, abyste nás s čistým 
svědomím mohli doporučit. Děkuji těm, kteří 
za námi takové rodiny poslali. 

V Centru náhradní rodinné péče pomáháme 
pěstounům a svěřeným dětem. Pěstouni mají ze 
zákona povinnost mít doprovázející organizaci, 
která jim pomáhá a pravidelně je navštěvuje. 
Nabízíme také povinné vzdělávání, kluby pro 
pěstouny, kde se probírají výchovné otázky 
a odlišnosti ve výchově svěřených dětí. Nedílným 
tématem doprovázení pěstounů je práce s raným 
traumatem a se změnou pečující osoby. Pokud 
je dítě odebráno rodičům, je jasné, že péče 
v původní rodině nebyla dobrá. To má často své 
mrzuté, chmurné a doslova bolestné souvislosti. 
Proto i kontakty s původní rodinou patří 
k obtížnějším úkolům naší služby. Vážím si 
všech pěstounů. Čím dál víc si uvědomuji jejich 
odvahu, houževnatost a velké srdce. Pěstounů je 
stále obrovský nedostatek a potřebných dětí 
stále víc. Z toho důvodu se snažíme dobrou 
myšlenku pěstounství propagovat. 

Pokud by byl ve farnosti zájem, rádi uděláme 
besedu na toto téma – ať už pro náctileté nebo 
dospělé farníky. Nejen otázky pěstounství, ale 
i obecně rodiny či adopce jsou více než aktuální. 
Kam jsme se dostali, pokud jako národ nedo-
kážeme jednoznačně a jednotně odpovědět na 
zdánlivě jednoduchou otázku „Co nebo kdo je 
rodina“? Má dospělý právo na dítě nebo dítě 
má právo na rodinu? A jde to proti sobě? 

Na závěr bych Tě chtěla požádat 
o malé shrnutí. Mohl by ses ohléd-
nutí do let minulých a popsat, 
s jakými představami jsi do Charity 

přišel, co se Ti během let podařilo 
naplnit a kam Vaše služby směřují?  

První dojem byl úžas. Čekal jsem malou Cha-
ritu, kde pár lidí z farnosti provozuje nějakou 
dobrovolnou činnost… No, a přišel jsem do 
strukturovaně vedené profesionální organizace, 
která byla respektovaná ve městě i odbornou 
veřejností. Co se týče obsahu služby, je pro mě 
rodina takový vztahový vesmír. Vesmír, který 
má své vzájemně ovlivňující se planety, slunce 
i černé díry. 

Služba pomáhá ne rodinám s těmi největšími 
problémy. Služba pomáhá těm, kteří 
s problémy chtějí něco dělat. A to je rozdíl. 
Don Bosco říkal, že za pačesy Tě nikdo do 
nebe nepotáhne. Člověk – uživatel služby -  
musí nejen chtít změnu, ale on musí být klíčo-
vým hybatelem změny. My pak dáváme klien-
tovi podporu, prostor a případně i směr. A co 
se mi za ta léta podařilo? Získat takové zna-
losti a schopnosti, že s trochou snahy a množ-
stvím Božího požehnání umím pomoci. Ale 
zdaleka to není jen o mně. Naše služba je tým 
schopných a zkušených lidí. 

No, a kam služba směřuje? To bych také chtěl 
vědět. Osobně bych chtěl v dalších letech přidat 
psychoterapeutickou podporu pro lidi v nouzi 
a také podobnou placenou službu pro lidi, 
kteří si to mohou dovolit. 

Děkuji oběma svým kolegům za zají-
mavé představení našich služeb.   
Všem čtenářům Farního posla přeji 
z Charity krásný letní čas, kdy může-
te načerpat dostatek sil, poznat nové 
kraje a i jen tak si odpočnout. 

Eva Skalníková  
Oblastní charita Polička  

www.policka.charita.cz 
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Balda – bývalé lesní  

minerální lázně 

Jde o oficiální název lokality, někdy též 
Baldov (německy Waldbrünn, česky 
Lesní pramen, nebo Goldbrünn, česky 
Zlatá Studně). Nachází se v příjemném, 
útulném, před větry chráněném místě 
uprostřed lesů, 7 km jihovýchodně od 
Poličky ve výšce 654 metrů n. m. Toto 
místo dostalo název odvozením z něm. 
Waldel (česky lesík), lidově Walda - 
z toho počeštěno na Balda. První pí-
semný záznam o Baldě pochází z roku 
1789. Až do r. 1848 náležela k byster-
skému panství. Od r. 1869 se stala osa-
dou Jedlové. Dnes je Balda tvořena tře-
mi katastry, a to Jedlovou, Pomezím 
a Stašovem. 

 Dnes již nikdo přesně neví, kdy 

byl zdejší pramen nalezen; říká se však, 
že k jeho objevení došlo v době, kdy 
český jezuita Bohuslav Balbín vydával 
své Rozmanitosti z historie Království 
českého. O objevení pramene mezi li-
dem koluje několik starých pověstí, 
o nichž jsou učiněny zápisy v kronikách 
nebo byly podchyceny literárními legen-
dami tohoto kraje Terézou Novákovou 
či Miloslavem Burešem. Jedna z pověstí 
vypravuje: 

 „V Jedlové žil mladý pytlák, který 
chodil do lesů pytlačit. Na místě Balda 
zvaném nalezl několik zlatých kamínků, 
které výhodně prodal jednomu poličské-
mu zlatníkovi. A nebyli by to sousedé, 
aby nezpozorovali pytlákovo náhlé zbo-
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hatnutí. To se brzy doneslo až na bys-
terský zámek. Když se to pytlák – sedlák 
dozvěděl, obávaje se trestu naložil 
v noci svůj majetek a odjel neznámo 
kam. Po nějakém čase se ozval až z da-
lekých Benátek a ve své zprávě uvedl 
místo, kde zlaté kamínky nacházel. Zis-
kuchtivý majitel bysterského zámku 
pozval horníky a dal na označeném mís-
tě kopat. Měl opravdu štěstí. Uváděné 
kamínky se zde nacházely, ovšem brzy 
ze skály vyrazil vydatný pramen vody 
a celou jámu rychle zatopil. S hledáním 
zlatých kamínků byl konec - a od těch 
dob lidé tomuto místu počali říkat Zlatá 
Studně.“ 
 Jiná pověst ale vypráví, že 
„kolem roku 1650 našel jistý osadník 
z Jedlové v lese zlatou růži. Počal na 
tom místě kopat a našel zlato – zakrátko 
však vytryskl vydatný pramen…“ Co je 
však na těchto pověstech pravdivého? 
Inu, na každém šprochu je pravdy tro-
chu… 

 Lidé brzy poznali, že voda je 
čistá, se stálou teplotou a s blahodárný-
mi účinky proti chorobám. Zpráva 
o léčivé moci vody se rychle rozkřikla 
a o místo byl projevován stále větší zá-
jem. Vodě byla přisuzována zázračná 
moc a pramen byl zasvěcen Panně Ma-
rii. U silnice si můžeme všimnout budo-
vy bývalé myslivny. Tu zde nechal po-
stavit hrabě z Martinic a dohledem nad 
objeveným pramenem pověřil lesníka. 
V r. 1740 zde hrabě František Rudolf 
z Hohenemsu založil lesní lázně Balda. 
Nechal postavit dřevěný lázeňský dům 
a hostinec. Pro vzácné hosty byl posta-
ven jednopatrový kamenný dům nazý-
vaný Zámeček, který měl vybavené po-
koje, vlastní kuchyni, prostorné kabiny 

ke koupání a velký společenský sál. Své-
mu účelu sloužil až do r. 1938, v letech 
1946-1947 byl zbořen. V areálu byly 
také dvě kryté kuželny a střelnice. Na 
jihovýchod od lázní byla vysázena lipo-
vá alej vytvářející lázeňskou promenádu, 
kam hosté chodili na procházky. Původ-
ní areál lázní byl v r. 1833 kompletně 
přestavěn. 

 Několik set metrů od Zámečku 
směrem k Pomezí vznikla v r. 1895 tzv. 
Nová Balda, kde bylo koupaliště, restau-
race, vilka a ubytovací objekty. Po požá-
ru v r. 1947 Nová Balda zanikla a obno-
vena již nebyla. Úřední statut byl Baldě 
5. května 1945 odebrán. 

 Nejvíce rušným obdobím byl na 
Baldě přelom 19. a 20. století. Hojně 
navštěvované byly lázně především po 
dokončení výstavby železniční trati ze 
Svitav do Poličky v r. 1896. Býval tu 
neobyčejně bohatý společenský a kultur-
ní život včetně společně pořádaných 
výletů, večírků i koncertů. Pořádaly se 
také vyjížďky kočárem na hrady  Svoja-
nov a Pernštejn, do Jimramova, ale vel-
mi zajímavá a vítaná byla i návštěva blíz-
kého okolí. Lidé sem ale nejezdili pouze 
za léčbou. Vydávali se sem také proto, 
aby si v klidném prostředí zdejší přírody 
odpočinuli od svých namáhavých povo-
lání nebo se odreagovali od problémů. 
Na turistické mapě se lázně Balda obje-
vily již roku 1831. Turistický spolek 
v nich zřídil stanici turistů a cyklistů 
a postaral se o označení všech přísluš-
ných míst názvy. Velká tabule na veran-
dě hostince informovala návštěvníky 
o možnostech procházek a výletů do 
okolí. V té době byla vyznačena také 
červená turistická trasa z Poličky přes 
Baldu do Bystrého a byla nazvána Jirás-

https://www.turistika.cz/mista/skaly
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kovou horskou cestou, neboť i tento 
velikán české literatury tudy chodíval. 

 V r. 1894 si zde nechala choť 
brněnského stavitele postavit vilu Friem. 
V r. 1909 ji odkoupila Okresní nemo-
censká pokladna v Brně a po úpravách 
sloužila jako zotavovna. Roku 1918 při-
padly lázně nově vzniklé ČSR. Postu-
pem času ale začal objekt chátrat. 
V době blížící se okupace byla zotavov-
na využívána okresním vedením 
NSDAP ve Svitavách. Po válce byla již 
pod názvem Jitřenka předána do užívání 
ROH. Komplex budov dokončil podnik 
VCHZ Rybitví a později celý areál pře-
šel do majetku akciové společnosti 
Synthesia Pardubice. Konají se zde letní 
dětské tábory. Další chatkový tábor 
opodál patří Poličským strojírnám a na 

louce pod silnicí směrem k Modřeci 
bývá ještě stanový tábor. 

 Na Baldu přicházeli také poutní-
ci. Aby nemuseli konat modlitby venku, 
nechal František Rudolf na popud arci-
biskupa v letech 1747-1748 vystavět 
kapli Panny Marie. Václav Hejtmánek 
ve spisu Minerální lázně Zlatá Studně 
čili Balda* píše: ,,Vystavěním lázeňského 
domu a hospody ve Zlaté Studni bylo 
o tělesnou potřebu a pohodlí zde po-
moc hledajícího lidu postaráno. Avšak 
ještě jednu důležitou potřebu lázně na-
vštěvující nemocní dlouho postrádali. 
Všelikými neduhy stížený lid zbožný je 
přesvědčen, že všechny léčivé prostřed-
ky i lékařská pomoc bývají nedostateč-
né, jestli všemohoucí Pán svou milostí 
nepřispívá. Za tou příčinou chorobní 
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lidé, kteří své útočiště k léčivému zdroji 
brali, konávali své pobožnosti, dokud 
zvláštního svatostánku zde ještě nebylo, 
před obrazem mariánským v pavilonu 
u studánky, kdež také po svém vyléčení 
z vděčnosti obrazy na památku zavěšo-
vali. 

 Aby se zbožnému lidu i v této 
duchovní potřebě vyhovělo, aby měl 
zvláštní posvátné místo, kde by se ve 
svých všelikých potřebách s důvěrou 
k Bohu o milost prositi a za udělené 
zdraví svou vděčnost prokazovati mohl: 
uložil hrabě František Rudolf z Hohe-
nemsu, který svou zvláštní přízeň 
k těmto lázním věnoval, tehdejšímu fará-
ři v Limberku P. Jiřímu Tidrlovi**, aby 
si od diecézní biskupské konzistoře 
v Hradci Králové povolení ke stavbě 
kaple a konání služeb Božích ve Zlaté 
Studni vyžádal. Když písemné svolení 
k tomu účelu dne 5. července r. 1747 
došlo, začalo se hned se stavbou kaple, 
která následujícího roku byla dokončena. 
Brzy nato byl tento útulný, ve stínu stro-
mů stojící kostelíček, k Boží slávě a ke 
cti a chvále Panny Marie od vysoce dů-
stojného p. děkana a spoluvikáře v Ústí 
nad Orlicí P. Jana L. Mosbendera slav-
nostně posvěcen. Mešní roucha a jiné 
potřebné věci ke konání služeb Božích 
opatřila patronátní vrchnost." Kaple je 
obdélná, trojboce uzavřená a sklenutá 
valeně se 7 lunetami. Uvnitř je vyzdobe-
na oltářním obrazem Panny Marie 
a obrazem znázorňujícím podobu lázní 
r. 1743. Střecha je ukončena vížkou. 
V západním průčelí se nalézá soška Pan-
ny Marie. Opravována byla r. 1833 sou-
časně s celým lázeňským areálem. Bě-
hem dalších let prošla kaple mnohými 
opravami a úpravami. Vzhledem k tomu, 

že jde o poutní místo, koná se tu každo-
ročně první neděli v srpnu poutní mše 
svatá. U kaple stojí jasan, nazývaný také 
Císařský strom. Vysazen byl v r. 1879 
lázeňskými hosty u příležitosti 25. výročí 
sňatku císaře Františka Josefa I. s bavor-
skou princeznou Alžbětou, nazývanou 
Sissi. Strom měl být patrně symbolem 
síly a štěstí. 

 První zprávu o zdejší minerální 
vodě podal r. 1748 lékař a filozof 
MUDr. Václav Baltazar Petržilka 
(1685-1750). Z rozboru vody provede-
ného r. 1836 bylo zjištěno, že obsahuje 
látky, které mají skutečně na lidský orga-
nismus blahodárný účinek. Teplota vody 
je 70 C, vydatnost pramene je 9 litrů za 
minutu bez ohledu na roční období. 
Voda měla příjemně štiplavou chuť, byla 
velmi občerstvující a při pití dráždila nos 
podobně jako šampaňské. Voda se pou-
žívala k léčebným účelům popíjením 
a koupelemi. Její účinky byly zvyšovány 
přidáváním různých bylin, do koupelí se 
přidávalo jehličí. Pití baldecké „léčivé“ 
vody mělo blahodárný a prokázaný vliv 
na nemoci zažívacího a močového 
ústrojí a při plicních onemocněních. 
Naopak koupele blahodárně působily na 
omrzliny či při bolestech pohybového 
ústrojí. O pacienty zde pečovali lékařští 
odborníci, jejichž záznamy svědčí o tom, 
že léčebná procedura byla skutečně účin-
ná. Jedním z nich byl známý městský 
lékař z Poličky MUDr. Jan Nepomuk 
Eiselt (1805-1867). Ten r. 1837 vydal 
pojednání o zdejších lázních, kde píše: 
„Pro užívání lázní v Baldě jsou nejpří-
jemnější měsíce červen až půle září; pro 
nemoci hrudníku a nervů jsou nejvhod-
nějšími červen a červenec, kdy příroda 
všude dýše životem a balzamické vůně 
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utěšují zatížený hrudník nemocného 
a pučící květy a pupence rozveselují 
a oživují mysl; naproti tomu srpen 
a začátek září jsou pro větší stálost po-
časí a vyšší teplotu vhodné zejména pro 
nemocné dnou… Každý nemocný dří-
ve, než dorazí do léčebného místa, by se 
měl oprostit od všech svých starostí, aby 
zde mohl žít jen pro obnovu svého 
zdraví. Veselost, jará mysl, důvěra a na-
děje neobyčejně podporují účinek lázně, 
zatímco naproti tomu starosti, chmury, 
skleslost její léčivost maří. … V lázni 
nebudiž opomíjen častý pohyb paží 
a nohou a pilné tření (masáž) prostýma 
rukama nebo flanelem, čímž se podpoří 

cévy a nervová činnost a zamezí se 
spánku, který by byl tak velice škodlivý. 
Po lázni … třeba nepodlehnout chabos-
ti a je radno dopřát si malou procházku; 
vysílené osoby si mohou nějaký čas od-
počinout, avšak pobyt v lůžkách s peři-
nami lze dovolit jen těžce nemocným. 
Nejpříjemněji se odpočívá na pohovce. 
… Po jídle je třeba nepřipustit si spánek 
v peřinové posteli, který nikdy neosvě-
žuje, ale naopak je nezdravý; je třeba se 
rozptýlit procházkou, jízdou na koni, 
jízdou v bryčce, hrou a v tom rámci se 
výtečně hodí kuželník.“ 

 O baldeckém prameni píše J. A. 
Cupal ve svém místopisu z r. 1906: 
„Železitý pramen chuti velmi příjemné 
a poněkud nakyslé, jež vydává za minu-
tu 10 litrů vody a obsahuje v 1000 g 
35,5 dílů volné kyseliny uhličité a má 
stálou teplotu 70o R; účinkuje léčivě na 
pakostnici, nervositu, kožní nemoci, 
chudokrevnost, vodnatelnost, choroby 
jater, neduhy ledvinové, žaludeční 
a střevní katary, zácpu, žloutenku a zá-
něty oční.“ Pramen na Baldě byl časem 
zakryt dřevěným altánem. Akvarelem jej 
vyzdobil na konci 20. let 20. století 
MUDr. Jan Drůbek (1869-1941). Ústí 
pramene bylo zakončeno fontánkou 
uvnitř altánu s velmi pěkně upraveným 
okolím. Po 2. světové válce byl dřevěný 
altán nahrazen kovovými prvky a pra-
men byl sveden o několik desítek metrů 
níže. Do dnešní podoby bylo místo 
upraveno v 90. letech 20. století. Za 
zmínku stojí jistě i to, že u prameniště 
stával 250 let starý buk, který však jedné 
noci podlehl nárazům silného větru. 

 Na Baldu zavítalo také mnoho 
známých osobností. Byli mezi nimi  
Alois Jirásek, Teréza Nováková, Jan 
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Neruda, Josef Mánes či Jaroslav Vrch-
lický, který si zde za svého pobytu 
v Bystrém v letech 1904-1906 léčil rev-
matismus. Dalšími hosty zde bývaly 
významné osoby z Vídně, Brna, Prahy 
i odjinud, které si sem zvala majitelka 
bysterského panství svobodná paní Er-
nestina z Langetu (1804-1868). 
V r. 1911 si sem pěšky z Poličky vyšláp-
la i rodina Martinů se synem Bohusla-
vem, pozdějším světově proslulým hu-
debním skladatelem. 

 Asi 2 km od kaple při silnici 
k Pomezí byla r. 1888 vystavěna i přes 
silný odpor úřadů a církve malá Kaplič-
ka Panny Marie Zázračné***. O jejím 
původu se vypravuje, že „jedné ženě se 
na tomto místě zjevila Rodička Boží.“ 
Lid se sem potom chodil modlit, dával 
sem polní kvítí a zpíval. Z dalších zají-
mavostí v okolí lze uvést v zemi zasaze-
ný žulový balvan (nedaleko Kapličky 
Panny Marie Zázračné). Lidé tomuto 
místu říkali Hutštajn (z něm. kámen 
s kloboukem). Kdysi prý tu byl zavraž-
děn neznámý člověk. V době pořádání 
honů bysterskou vrchností se zde shro-
mažďovali myslivci a honci se psy. 

 Nad Baldou se pak vypíná nej-
vyšší vrchol v okolí – Baldský, též Fin-

dejsův vrch (691 m). Je však zalesněný, 
a proto za výhledy je nutné vyjít až na 
okraj lesa ke kótě 692,5 m n. m. (cca 
2 km od Baldy). Odtud se naskýtají pře-
kvapivě krásné a daleké výhledy na Svi-
tavsko, Drahanskou vrchovinu i do 
oblasti Žďárských vrchů. V době turis-
tické sezóny bývá na Baldě otevřeno 
občerstvení. U pramene je možné si 
nabrat „léčivou“ vodu, která je obzvláš-
tě dobrá na vaření kávy nebo čaje. 
V letních měsících je též vhodná k pří-
mému osvěžení na místě samém. 

 Na Baldě se narodil sochař An-
tonín Pruška (1. červen 1846-24. čer-
venec 1930)****. 

* Václav Hejtmánek, Minerální lázně Zlatá 
Studně čili Balda, Polička, Fr. Popelka 1898, 
O místopisu Baldy, vzniku léčivého pramene 
a účincích minerálních vod 

** V Limberku působil v letech 1735– 
1748. 

*** článek ve FP č. 1 a 2/2022 

**** více ve FP prázdninové číslo 2020    

https://www.turistika.cz/ 
 

Mirek Andrle 
 

Roku 2018 jsem  pošťouchl Lesy ČR Choceň k tomu, aby něco udělaly s hrozným 
stavem kříže na Baldě, u kterého sloužíváme poutní mši svatou. Lesy ČR reagovaly 
nadmíru pohotově a v roce 2019 byla oprava realizována. Kříž byl ten rok o baldec-
ké pouti rozebraný. Byla to jen malá újma za to, že se nám nenaklání a nehrozí pá-
dem. Cena opravy byla vyčíslena na 124 000 Kč.                                                  
Lesům ČR patří za tento počin velký dík.                                                   P. Tomáš  

 

https://www.turistika.cz/
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Cíl: přiblížit se Bohu skrze krásu umění, přírody, modlitbu a společenství se spolu-
putujícími farníky ve Žďáru nad Sázavou a jeho okolí.  

Odjezd: 17. září 2022 v 7:30 z nádraží v Poličce  

Program: 

Prohlídka Muzea nové generace ve Žďáru nad Sázavou - jeho multimediální 
zážitková expozice ve dvou podlažích poutavě přibližuje více než 760 let historie 
cisterciáckého kláštera a pozdějšího zámku. V přízemí se dozvíte něco o cisterciác-
kém řádu a temném středověku. První patro je koncipováno jako vhled do barevné-
ho světa baroka. Expozice je uspořádána tak, aby každý návštěvník našel odpovědi 
na své otázky bez ohledu na to, zda je laik, milovník historie, malé dítě, historik 
umění nebo farní poutník. Vrstvení informací podle podrobností umožňuje všem 
návštěvníkům nalézt odpovědi na jejich otázky. Na recepci dostanete sluchátka 
s audioprůvodcem. Hlasy cisterciáckého mnicha a holčičky z naší doby Vás budou 
provázet celou expozicí. Budete moci vstoupit do temných hvozdů, kde nebojácní 
mniši ve 13. století vybudovali první klášter, seznámit se s jedním dnem v životě 
mnicha, prolistovat virtuální kroniku či objevit krásu cisterciáckého umění. Poté se 
díky kaleidoskopu přesunete do období prosperity, rozkvětu umění, vědy a architek-
tury, do období baroka. Seznámíte se s opatem Vejmluvou, výraznou osobností 
bývalého kláštera, potkáte geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho či proniknete 
do matematických tajů poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 
Budete tak plně připraveni na jeho následnou návštěvu. 

Komentovaná prohlídka a společná modlitba v poutním kostele sv. Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře, který patří mezi nejvýznamnější stavby barokní goti-
ky architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla a od roku 1994 je zařazen na Seznam 
světových kulturních a přírodních památek UNESCO. 

Společný oběd v restauraci Táferna, jejíž budovu dal postavit opat cisterciáckého 
kláštera Václav Vejmluva kolem roku 1720. Tento hostinec patřil k cisterciáckému 
klášteru a sloužil jeho potřebám. Fungoval jako ubytovna a hospoda pro italské sta-
vební dělníky, kteří pod vedením stavitele Jana Santiniho v r. 1719–1722 chrám sv. 
Jana Nepomuckého na Zelené hoře stavěli. V době stavby chrámu dostávali zde 
stavebníci pivo zadarmo. Z této doby také pochází název restaurace Táferna – vzni-
kl zkomolením z italského názvu taverna (v překladu hospoda). 

Odpolední program bude třeba zvolit podle fyzické zdatnosti. Budou tyto možnosti: 

Návštěva baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sá-
zavou - původně gotický, za účasti Jana Santiniho barokně přestavěný kostel, který 
je součástí bývalého cisterciáckého kláštera Studnice Blahoslavené Panny Marie. 
V roce 2009 byl kostel povýšen na baziliku minor. Je farním kostelem farnosti Žďár 
nad Sázavou-II. 

Zámecká kavárna, která nabízí různé druhy kvalitní kávy a domácí dezerty.  

Farní pouť v září   
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Naučná stezka okolo Ze-
lené hory - vycházkový  
okruh A v délce 2,1 km je 
situován do okolí Bránského 
rybníku a představí dvě stav-
by významného českého 
architekta Jana Blažeje Santi-
niho-Aichla – Hospodářský 
dvůr Lyra a Dolní hřbitov. 
Vycházkový okruh B v délce 
2,6 km je výletem do míst  
s nejvyšší ochranou přírody  
a krajiny. Provede Vás půso-
bivým prostředím okolí ryb-
níku Konvent, nabídne výhledy na rybník, zámek a v neposlední řadě na poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

Pěší putování od baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad 
Sázavou ke kapli Panny Marie Karmelské v Sázavě. Délka trasy 10 km, přibližně 
3 hodiny chůze. Start ve výšce 615 m n. m., cíl ve výšce 496 m n. m.  

Farní putování završíme mší svatou v kapli Panny Marie Karmelské 
v Sázavě.  

Přibližná doba návratu do Poličky: 19 hodin 

Cena: za dopravu a plné vstupné do muzea a na Zelenou horu 400 Kč, za dopravu 
a snížené vstupné do muzea a na Zelenou horu 320 Kč (děti, studenti, senioři 65+). 
Peníze se budou vybírat až v autobuse cestou tam.  

Přihlášení do 15. srpna: přes formulář na farním webu, ve farní kanceláři – osobně 

nebo telefonicky na tel. 732 772 260 (nejlépe čt a pá 9:00-11:00, 13:00-16:00),          

u Věry Klimešové 

 

 

Kam?  do Pusté Kamenice - kostel sv. Anny, přes Lucký vrch, Rybenské perníčky 
a Karlštejn; tedy cca 24 km  

Kdy? Vyrážíme 15. července po večerní mši svaté (cca v 19:00 od fary), vracíme se 
v brzkých ranních hodinách 16. července.  

Kdo? Vede nás Petr Kapoun, takže víc informací u něho nebo u pana faráře.  

Noční pouť o prázdninách  
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Shrnutí diecézní části  Biskup-

ské synody o synodalitě církve 

Synodální proces v královéhradecké diecézi reagoval na výzvu Biskupské synody 
o synodalitě, dle níž nejprve biskup Jan jmenoval diecézního koordinátora, který sestavil 
diecézní synodální tým. Ten připravil zahájení diecézní fáze biskupské synody 
o synodalitě, které proběhlo v neděli 17. října 2021 v katedrále Svatého Ducha v Hradci 
Králové. Následně faráři coby předsedové pastoračních rad farností určili farní koordi-
nátory. Ti měli za úkol ve farnostech organizovat synodální proces, oslovit moderátory 
synodálních skupin a koordinovat jejich činnost. Současně byli osloveni všichni kněží 
a jáhni, aby celý proces podpořili a zapojili se do něj. Postupně se přihlásilo 142 koordi-
nátorů, kteří organizovali synodální proces ve farnostech, v charitách, školách nebo na 
biskupství. V první fázi se synodální skupiny scházely dle připravené metodiky 
a věnovaly se jednomu nebo několika ze zadaných tematických okruhů. 

V poslední fázi jsme se věnovali ještě jednou hlavní otázce synodálního procesu. Po 
15. březnu 2022 se výstupy (celkem 335) ze synodálních skupin, vyhotovené formou on-
line formuláře, vrátily k farnímu koordinátorovi, který je poskytl farní radě k dalšímu 
pastoračnímu využití. Synoda nás zastihla v okamžiku, kdy řada z nás nehledí do bu-
doucnosti, žije denní starosti bez větších výzev a nemá se na co těšit. Na druhou stranu 
mnozí touží, aby církev byla živá, radostná, otevřená, vzácná a významná, aby byla mís-
tem, kam se lidé těší a jsou v ní spokojení. Touží po církvi, která je otevřená hledajícím, 
dětem, mládeži, manželům i rodinám, rozvedeným i znovu sezdaným, která je schopna 
uchovat si poklad víry zděděný po předcích a víru předávat dalším generacím způsobem 
pro ně přijatelným. Aby církev neztratila oheň misijního zápalu, musí vycházet ze sebe, 
netříštit se, působit jednotně a ochotně přijímat nově příchozí. Rovněž nesmí ztratit 
schopnost se neustále obnovovat. 

Synodní proces vzbudil touhu po dalším oživení farnosti, která sjednocuje různá spole-
čenství ve sdílení jedné víry na společné cestě.  Poznali jsme, že je to právě forma syno-
dality, která umožní rozvinout život církve ve všech směrech. Zjistili jsme, že v každém 
společenství žijí lidé, kteří mají o církvi své konkrétní představy a sny. Ty mohou být 
často velmi odlišné. Ale duch Kristův lidské sny a touhy tříbí, očišťuje a přivádí nás na 
společnou cestu, kde se realizují. Široký a komplexní jev synodality coby vzájemného 
soužití Božího lidu, který je na společné cestě, byl v rámci dotazování Božího lidu uve-
den deseti tematickými okruhy, na něž lidé v rámci synodálního procesu v jednotlivých 
synodálních skupinách reagovali. Vedle toho zazněla řada názorů i nápadů, které se pří-
mo otázky synodality netýkají, nicméně jsou hodnotné, a proto i tyto dostanou prostor 
v příštím čase. 

Celý dokument diecézní synodální syntézy si můžete najít na bihk.cz, nebo vytištěný  
v kostele sv. Jakuba (13 stran)  
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Stanovy pastorační rady  

farnosti naší diecéze  
I. Základní ustanovení 

Pastorační rada (dále jen PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrá-
tora nebo moderátora společné duchovní správy podle kán. 517  § 1 Kodexu 
kanonického práva (dále jen faráře). 

PR spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společen-
stvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.“ (Sk 
4,32). Pro plodnou činnost PR je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi 
všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost ke spolupráci, 
k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná. 

Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněž-
ském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluodpovědnost za 
šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle 
Kristova příkazu: „Budete mi svědky.“ (Sk 1,8) – viz kánon 225, § 1 a 2 Kodexu 
kanonického práva. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové PR spo-
lu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání 
a o celkový rozvoj vlastní osobnosti. 

Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, 
nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při 
jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti se 
podílet na vytváření pastoračního programu. 

K úkolům PR zvláště náleží: 

a) probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství 
a oživovat spolupráci jeho členů; 

b) získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry 
a jejího prohlubování; 

c) přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou 
účast celého farního společenství na liturgii; 

d) podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní 
charitou; 

e) vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat 
účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách; 

f) sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet 
vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je; 
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g) koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět; 

h) zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů, případně i ostatních spoluob-
čanů na veřejnosti; 

i) probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír 
a rozvoj pozitivních hodnot ve světě; 

j) hledat a budovat ekumenickou spolupráci zejména v pastorační a charitativní 
činnosti; 

k) podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy při re-
spektování jejich samostatnosti; v dialogu s nimi i s ostatními skupinami 
ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby; 

l) hledat přístup k těm, kteří jsou životu farního společenství vzdáleni; 

m) pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problé-
mech ve farnosti; 

n) společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství; 

o) v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů ve farnosti, 
jež je třeba plnit; 

p) spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při 
plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči 
o farní knihovnu, vývěsku, farní kroniku apod. 

Pastorační rada má právo: 

a) sdělit biskupovi svůj názor, má-li dojít k obsazení uprázdněné farnosti nebo 
k jiným personálním změnám, které se týkají duchovních působících ve far-
nosti. Právo biskupa rozhodnout o personálních změnách dle svého uvážení 
tím není dotčeno; 

b) být včas informována o vzniku a zániku společenství a organizací ve farnosti; 

c) vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti, pří-
padně hranic farnosti, při výběru pomocníků k podávání eucharistie, při vý-
běru lektorů, akolytů a katechetů, při plánování lidové misie či duchovní ob-
novy farnosti; 

d) podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých 
otázek týkajících se života farnosti např. uspořádání církevních slavností 
a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů…) 
a na stanovení pořádku bohoslužeb. 

II. Složení pastorační rady 

Pastorační radu tvoří: 

a) farář; 
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b) ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem 
(kněží, jáhnové), případně laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči 
o farnost podle kánonu 517, § 2 Kodexu kanonického práva; 

c) po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např. Cha-
rity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), případně 
z farností spravovaných excurrendo, které nemají vlastní pastorační radu; 

d) 2 – 6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě 
s volební komisí); 

e) 2 – 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle jeho uvážení (tento počet 
nesmí převýšit počet volených členů); 

Předsedou pastorační rady je vždy farář podle kánonu 519 a 536 Kodexu kanonické-
ho práva. 

 

III. Volby do pastorační rady 

Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let, v případě prvního ustavení na 2 roky. 

Volební právo: 

a) právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti; 

b) právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit, a který 
je ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady; 

Volební řád: 

a) farář jmenuje tříčlennou volební komisi a požádá jednotlivé instituce ve far-
nosti o jmenování delegátů do PR (viz II/1, písm. c); 

b) kandidáty může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Písemné 
návrhy přijímá farář a volební komise. Společně posoudí, zda navržení kandi-
dáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich písemný sou-
hlas s kandidaturou; 

c) volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidát-
ku ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do 
PR jako delegáti (viz II/1, písm. c); 

d) seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozdě-
ji 14 dnů před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. 
Stejným způsobem se zveřejní seznam členů PR delegovaných jednotlivými 
institucemi; 

e) v případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů 
voličům; 

f) volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb; 
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g) volební komise do 14 dnů od data konání voleb oznámí farnímu společenství 
výsledky voleb. 

 

IV. Ustavení pastorační rady 

Do jednoho měsíce po volbách svolá předseda všechny členy PR k ustavujícímu 
zasedání. 

Před termínem konání ustavujícího zasedání jsou členové PR uvedeni do funkce 
předsedou PR složením tohoto slibu před farním společenstvím: „Chcete svědomi-
tě plnit své poslání v pastorační radě a přispívat k růstu Božího království v naší farnosti?“ 
Jednotliví členové PR podají předsedovi ruku se slovy: „Ano, to slibuji. Kéž mi 
Bůh pomáhá!“ 

Současně předseda PR předá členům PR jím podepsané dekrety o ustanovení za 
členy PR. 

Na ustavujícím zasedání zvolí PR místopředsedu a sekretáře z členů PR. 

Každá farnost společné duchovní správy a každá farnost spravovaná excurrendo 
může mít vlastní PR. 

Kde několik farností spravovaných jedním farářem tvoří přirozený celek, je možno 
ustavit jednu PR pro celý tento obvod. 

Ve farnostech spravovaných excurrendo, kde nejsou splněny podmínky bodů 4 a 5, 
vyšle společenství věřících po dohodě s farářem jednoho delegáta do ustavené 
PR v sídelním místě dotyčného faráře. 

Datum ustavení PR se jmenným seznamem členů a funkcí oznámí předseda do jed-
noho měsíce farnímu společenství, svému vikáři a generálnímu vikáři diecéze. 

 

V. Způsob práce 

Zasedání rady svolává a řídí předseda. Tuto povinnost může přenést na místopřed-
sedu jen pro určitý případ. 

Sekretář je odpovědný za korespondenci a zápisy ze zasedání PR a pastoračního 
výboru (viz  VI/3.).  

Pravidelná zasedání PR se konají alespoň 4x do roka. Předseda je svolá  písemně 
nejméně jeden týden předem a uvede program jednání. 

Mimořádné zasedání PR může být svoláno z rozhodnutí předsedy nebo na požádání 
minimálně jedné třetiny členů PR. 

Každý člen PR má právo do 14 dnů před zasedáním PR písemně navrhnout, o čem 
má PR jednat. 

Návrh předložený během zasedání bude zařazen na program jednání po schválení 
nadpoloviční většinou přítomných členů PR. 
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Hlasovací právo mají všichni členové PR. 

a) je-li sporné, jaký názor má většina, dá předsedající hlasovat; 

b) PR je schopna vyjádřit svůj názor, je-li přítomna nadpoloviční většina členů 
PR; 

c) žádá-li většina přítomných tajné hlasování, je třeba to respektovat. 

Při rovnosti hlasů nebo nesouhlasí-li předseda s názorem většiny, odkládá se realiza-
ce do příštího zasedání, kdy se o věci znovu jedná. Nedojde-li opět k dohodě, je 
o záležitosti předsedou PR informován diecézní biskup, který o záležitosti roz-
hodne. 

Během každého zasedání se pořizuje zápis, který musí podepsat předseda a zapiso-
vatel. Zápisy se archivují. 

Zasedání PR je přístupné veřejnosti. Veřejnost se účastní zasedání pouze jako hosté 
a nemá právo bez svolení PR do jednání zasahovat. Jsou-li proti účasti veřejnos-
ti oprávněné námitky, rozhodne PR konat zasedání neveřejné. Pak jsou všichni 
členové PR vázáni mlčenlivostí. 

PR informuje věřící o své činnosti běžným způsobem (oznámením na vývěskách 
v kostele, ohláškami při bohoslužbách, ve farním časopisu). Kromě toho má 
jednou ročně vydat pastorační zprávu. 

Při vizitaci farnosti kontroluje vizitátor také činnost PR a vyslechne její připomínky 
k pastorační práci ve farnosti. PR se podílí na sestavení vizitační zprávy. 

 

Následující kapitoly vynecháváme, protože nejsou aplikované v naší farnosti. 
Pro zájemce jsou k přečtení na bihk.cz  

VI. Pastorační výbor; VII. Odborné komise; VIII. Farní shromáždění 

 

IX. Zánik členství v pastorační radě 

Předsedovi PR a členům podle bodu II. b) zaniká členství v PR ztrátou církevního 
úřadu, resp. ztrátou pověření a smrtí. 

Při uprázdnění úřadu faráře mandát ostatních členů PR trvá. Nový farář svolá PR 
do jednoho měsíce od převzetí úřadu. 

Delegovaným členům (podle bodu II/1/c), voleným členům (podle bodu II/1/d) 
a jmenovaným členům (podle bodu II/1/e) zaniká  členství uplynutím volební-
ho období, rezignací, odstěhováním a smrtí. Rezignace na členství v PR se po-
dává písemně předsedovi PR. 

Farář může odvolat výše jmenované členy PR z těchto důvodů: 

a) když způsob jejich jednání přináší farnímu společenství závažnou škodu ne-
bo zmatek; 
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b) při ztrátě dobré pověsti u řádných a vážených farníků. 

U delegovaných členů (podle bodu II/1/c) zaniká členství v PR též odvoláním ze 
strany instituce, která ho delegovala. 

Ztratí-li mandát volený člen PR, nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování 
největší počet hlasů, mandát přijal, složil slib a obdržel dekret. Při rovnosti hla-
sů určí PR losem jednoho z nich. 

Ztratí-li mandát delegát instituce (podle bodu II/1/c), vyšle tato instituce nového 
delegáta s mandátem do konce příslušného volebního období. 

PR jako celek i její jednotliví členové mohou být odvoláni před skončením svého 
mandátu diecézním biskupem. Je-li třeba, biskup současně rozhodne o nových 
volbách. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení diecézním biskupem. 

Dosavadním pastoračním nebo farním radám se doporučuje, aby se do konce svého 
volebního období ve své činnosti již řídily těmito schválenými stanovami.  

Funkce členů dosavadních pastoračních rad farnosti končí nejpozději ke dni 
31.12.2001. 

Vznik každé nové PR již musí být v souladu s těmito stanovami.   

Tyto stanovy se vyhlašují na dobu neurčitou.  

 

V Hradci Králové dne 15. 11. 1999  

 
Poznámky: 

Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost 
podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a po-
vznesení farností a tím sloužila k větší slávě Boží. 

Je třeba znát situaci, v jaké se farní společenství nachází vzhledem k obci (vesnice, 
město); počet obyvatel obce; počet těch, kteří se hlásí ke katolické církvi podle po-
sledního sčítání lidu; počet návštěvníků bohoslužeb, věkové složení a věkový prů-
měr; počet dětí na všech školách; počet dětí přihlášených do náboženství; je třeba 
vytvořit kartotéku všech členů farnosti; vědět o duchovních společenstvích existují-
cích v obci; znát ostatní církve a náboženské společnosti ve farnosti; znát sociální 
potřeby v obci, především její slabá a citlivá místa. 

Zásada: Znát realitu a nebát se jí! 
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Přijmout situaci jako úkol: 

konsolidace farnosti: povzbuzovat k živé účasti na všem, co se ve farnosti 
děje, především vlastním příkladem: 

liturgie (služba lektorů, akolytů, ministrantů, scholy); společenské a rodinné 
akce příslušníků farního společenství; podporovat diecézní a vikariátní akce; 
usilovat o zapojení duchovních hnutí, církevních sdružení a jiných církevních 
zařízení (např. škol, nemocnic) do života farnosti; 

zviditelnění farního společenství v obci: 

snažit se o otevřenost vůči těm, kteří jsou daleko od víry; usilovat o ekumenic-
kou spolupráci; hledat možnosti, aby nevěřící přijímali existenci farního spole-
čenství kladně; provádět účinnou charitativní službu individuálně i společně 
a také prostřednictvím charity; spolupracovat s obecními (městskými) úřady, 
kde je to možné a je to ku prospěchu. 

Zásada: Vždy vycházet z daných možností, tzn. nenutit se do nemožností, ale též se 
nepodceňovat! Všechna opatření provádět s rozvahou! 

Pastorační program je časový sled konkrétních akcí zaměřených na cíle uvedené 
v části I. 

 

K volbám do pastorační rady farnosti:  

v den voleb dostane každý oprávněný volič, který má zájem volit, volební lístek, na 
němž označí vybrané kandidáty podle počtu, který má být zvolen. Pokud 
označí kandidátů více, je jeho hlas neplatný. 

Sčítání hlasů provede volební komise v den voleb. O provedení voleb sepíše proto-
kol, který obsahuje: 

datum a místo konání voleb 

počet odevzdaných platných volebních lístků 

jmenný seznam kandidátů s počtem odevzdaných hlasů 

podpisy členů volební komise 

Členy pastorační rady se stávají ti z kandidátů, kteří prostou většinou odevzdaných 
hlasů získali nejvíce hlasů a mandát přijali. Při rovnosti hlasů se mandát určí 
losem. 

Při dodatečném přijetí nového člena pastorační rady se postupuje analogicky. 
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Členové volební komise: Ing. Petr Šafář st., Marie Martinová, Mgr. Klára Kadidlová 

Návrhy jmen členů pastorační rady můžete odevzdat elektronicky či fyzicky v druhé 
polovině července. Každý poličský farník starší 18 let má právo navrhnout až 
pět jmen vhodných kandidátů do pastorační rady (v případě nutnosti prosím neza-
pomínejte na upřesnění st./ml.). Od 15. do 31. června bude možno své návrhy po-
dávat přes stránky farnosti nebo je vhazovat do schránky při všech nedělních boho-
službách.  

Během měsíce srpna volební komise dle návrhů vybere kandidáty do voleb, zajistí 
jejich souhlas s kandidaturou a ustanoví způsob voleb i počet volených zástupců 
v pastorační radě.  

V zářijovém Farním poslu bude uveřejněn seznam kandidátů, ze kterých je možné 
ve volbách vybírat.  

Samotné volby proběhnou 11. a 18. září. Hlas budete moci odevzdat pouze fyzicky 
buď do volebních uren v kostele během nedělních bohoslužeb, nebo některému 
členu volební komise, nebo na faře faráři či pastoračním asistentkám během měsíce 
září, a to nejpozději do 18. září.    

Jak pastorační rada, tak ekonomická rada budou ustanoveny během některé z říjno-
vých bohoslužeb.  

 

P. Tomáš  

Volby do pastorační rady 2022 

Modlitba za volby do farní rady 
 

Pane, Ty chceš,  
abychom všichni spoluvytvářeli místní společenství Tvé církve.  

Věříme, že každý z nás je důležitý,  
že každý má od Tebe nějaké obdarování a nějaký úkol. 

 
Prosíme Tě za nadcházející volby do farní pastorační rady.  

Dej nám prosíme, abychom se řídili vnuknutím Tvého Svatého Ducha 
 a abychom volili pro budoucí společné dobro naší farnosti,  

- aby byla opravdovým místem setkání s Tebou,  
místem posvěcení a spásy všech.  

Amen. 
 

Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás. 
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Diecéze zve…  
Setkání rodin v rámci celostátního setkání mládeže, v sobotu 13. srpna 2022 
v Hradci Králové. Rodiny se mohou přihlásit přes stejný přihlašovací formulář 
jako účastníci. Je na webu celostatnisetkanimladeze.cz. Ve výběru účastník/
přípravný tým je kolonka „rodiny“. 
 
Víkend pro rodiny 
23. - 25. září 2022 na Hoře Matky Boží v Králíkách 
Povede P. O. Kunc, jáhen Andy Loos. 
 
Pobyt pro prarodiče s vnoučaty v Krkonoších 
Termín: 20. – 27. srpen 2022 
Místo: Jánské Lázně, Marianum 
Cíl: podpora a prohloubení vztahů mezi generací seniorů a dětí. Celý program akce 
je navržen tak, aby prarodiče a děti trávili mnoho času společně a prožívali ho 
aktivně a radostně.  
Přihlášky: Diecézní centrum pro seniory, 734 435 360, dcs@bihk.cz 
 
Duchovní cvičení VIA 
Pro: svobodné muže, kteří rozlišují své povolání 
Termín: 1. – 5. srpen 2022  Místo: Olomouc, Arcibiskupský kněžský seminář 
Vede: P. Martin Rumíšek 
 
Obnova srdce pro mladé dospělé 
Přátelství, svědectví, chvály, modlitba srdcem, semináře... 
Termín: 23. – 28. srpen 2022    Místo: Svatý Hostýn 
Povede: P. ThLic. PaedDr. Rudolf Pitoňák   Věk: ideálně 18-38 let 
Přihlášky a informace: 573 381 693, matice@hostyn.cz, do 10. srpna 2022 
 
2. Seminář o evangelizaci 
Termín: 10. září 2022 od 9:00   Místo: Nové Adalbertinum v Hradci Králové 
 
Chlumecké poutě v chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži 
„Okurková“ – Nanebevzetí Panny Marie, neděle 21. srpna 2022 
8:00 P. Petr Havlíček SJ;   9:30 P. Prokop Brož; 11:00 novokněz 
svátostné požehnání: 14:30 
„Švestková“ – Narození Panny Marie, neděle 11. září 2022  
8:00 P. Josef Hubálek; 9:30 P. Pavel Ambros SJ 
Přednáška ,,Vstupujeme do epochy po zasvěcení světa, Ruska a Ukrajiny Mariinu 
srdci.“; 10:45 prof. Pavel Ambros, ThDr., SJ; svátostné požehnání: 14:30 
Více informací na www.chlumek.net 
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CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny každou sobotu od 19:00 
do 20:00 v učebně na faře 
 

Farní kavárna: 3. červenec, 31. červenec a 4. září po mši svaté v 7:30 a v 10:30 
 
Svatojakubská pouť: 31. červenec, mše svaté v 7:30 a 10:30 

Pouť na Baldě: 7. srpen, mše svaté v 9:00 a 10:30 

Pouť v Květné: 14. srpen v 10:30 

Žehnání školních potřeb: 28. srpen při všech mších s nedělní platností 

Farní pouť na Zelenou horu u Žďáru nad Sázavou: 24. září 

Sbírky v červnu:                                                          

                                                                          Polička                 Pomezí                                                                                                                              
12. 6.: pro farnost                                              10.048 Kč              2.460 Kč 
19. 6.: pro farnost  (na farní den)                       28.562 Kč              2.378 Kč 
 
Mimořádné sbírky v červnu: 
  5. 6.: na pastorační aktivity v diecézi                 10.463 Kč              2.880 Kč 
26. 6.: na Charitu                                                13.792 Kč              4.400 Kč 
 

Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí! 

Úklid kostela sv. Jakuba: 
 
  7. červenec od 16:30 – 2. skupina 

21. červenec od 16:30 – 1. skupina 

28. červenec od 16:30 – 1. i 2. skupina a další dobro-

volníci (velký úklid před poutí) 

11. srpen od 16:30 – 2. skupina 

25. srpen od 16:30 – 1. skupina 

  8. září od 16:30 – 2. skupina 

Pravidelnosti a nepravidelnosti 

mailto:matice@hostyn.cz
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Pro chytré hlavičky  

Vyzkoušej si v následujících úkolech, jak dobře patro-
na našeho farního kostela sv. Jakuba Staršího znáš. 
 
A/ ATRIBUTY SV. JAKUBA STARŠÍHO 
Najdi na soše sv. Jakuba na hlavním oltáři poličského 

kostela dva jeho atributy a  zjisti, které známé atributy 

na ní nejsou. 

 
B/ SPOJOVAČKA 
Spoj čísla čarou a zkus přijít na to, jak vzniklý obrázek 

s apoštolem Jakubem souvisí. 
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 C/ TEXT V KNIZE 
Víš, co je napsáno v knize, kterou drží 

sv. Jakub v ruce? 

 

Fides si non habeat  

Opera mortua est in semetipsa. 
 

Víra bez skutků je … 

 

1. Pocházel z … 

2. Sv. Jakub drží v ruce knihu s nápisem 

v … 

3. Kvůli bouřlivé povaze se mu říka-

lo ,,syn …" 

4. Jeho bratr se jmenuje … 

5. Jeho matka se jmenuje  … 

6. Jakubovy ostatky byly přeneseny do 

města Santiago de … 

7. Byl svědkem Ježíšova proměnění na 

hoře … 

8. Jeho otec se jmenuje … 

9. Nejznámější svatojakubské poutní 

místo je ve … 

10. Byl první ze dvanácti apoštolů, který 

zemřel jako … 

11. Byl přítomen u vzkříšení dcery … 

12. Je patronem … 

13. Autorem sochy sv. Jakuba v Poličce 

je Václav … 

14. Předtím, než byl apoštolem, byl … 
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Rozpis bohoslužeb 

3. červenec – 4. září 2022 
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