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Svátek Svaté rodiny  

letos slavíme 
 v pátek 30. prosince. 
Při mši svaté v 18:00  

mohou manželé obnovit  
své manželské sliby.  

FARNÍ         POSEL 

PROSINEC 2022 
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ve světě…  
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4. listopadu… se před svým koncer-
tem šli členové Scholy Gregoriany 
Pragensis podívat na půdu v kostele 
sv. Jakuba a byli z ní nadšeni. Na 
vstupném se pro charitní sestry utrži-
lo 52 000 Kč a sponzoři přispěli 
téměř čtvrt miliónu. 
 
16. listopadu… se pan farář bál, že 
další den ráno zase zapomene vyvěsit 
vlajku, a tak ji raději vyvěsil už večer. 
 
17. listopadu… pan farář zjistil, že 
někdo vlajku přes noc ukradl. 
 
18. listopadu… jen co Vraspírovi 
dosázeli letošní růže na farní zahradě, 
začalo zostra sněžit. Tedy úplně stej-
ně jako minulý rok. 
 
19. listopadu… nám přijel popoví-
dat něco o liturgickém prostoru 
P. Radek Martínek. Záznam jeho 
přednášek naleznete na farním youtu-
be kanálu.  
 
21. listopadu… pomohl pan 
Ing. Urban panu faráři se sestavením 
farního rozpočtu na příští rok. Tak 
uvidíme, jak nám ty počty vyjdou.  
Příští rok bychom se měli po čtyřech 
letech ocitnout v kladných číslech. 
 
4. prosince… se leckdo z Vás 
dozvěděl, že má farnost youtube ka-
nál. 

7 ZPRÁV ,  

které by Vám 
neměly uniknout 

Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  

poslední pastorační rada trvala skoro 
do noci, protože jsme potřebovali 
dojednat řadu věcí, mimo jiné i pod-
poru mládeže, aby mohla příští rok 
v srpnu odcestovat do Lisabonu na 
Celosvětové setkání mládeže pořáda-
né papežem. 

Sám jsem se účastnil pouze setkání 
v Madridu a nebyl to pro mne nijak 
zvlášť hluboký zážitek, který by mne 
ve víře povzbudil. Ostatní členové 
pastorační rady a mnozí farníci to ale 
vidí úplně jinak. V tomto Farním po-
slu máme o tom celý článek. Pěkně 
Vás prosím, abyste k jeho přečtení 
donutili svoje děti, vnoučata, synovce 
a neteře ve věku 16-30 let. 

Každý jsme jiný, a tak to má být. Pro 
mne je v životě víry důležitější jediný 
Rey nkův  ve r š  n ež  vš echno 
„rajzování“ po světě. Je proto moje 
víra lepší? Určitě ne. Je proto moje 
víra horší? Doufám, že ne. Každému 
v rozvoji naší víry pomáhá něco jiné-
ho. Ale pokud Vaše ratolest nespí se 
sebranými spisy Bohuslava Reynka 
pod hlavou, nebude špatný nápad ji 
do Lisabonu poslat.  

P. Tomáš Enderle 
AMDG, první neděle adventní 

L. P. 2022 

Slovo 
kněze 
na úvod 
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Centrum duševního zdraví 

a Otevřené dveře 

Při našem putování napříč charitními službami se dnes přesouváme do Svitav. Tam 
sídlí zatím nejmladší středisko naší Charity – Centrum duševního zdraví (CDZ). 
CDZ je součástí celkové reformující se péče o lidi s duševním onemocněním. 
V České republice vznikly na tři desítky těchto center. V Pardubickém kraji však 
byla pouze dvě (v Pardubicích a v Chrudimi). Pečovat o lidi s vážným duševním 
onemocněním jsme se rozhodli i v okrese Svitavy. Terénní tým CDZ tak pečuje 
v celém okrese Svitavy, na Poličsku, Bystersku, Litomyšlsku i Moravskotřebovsku.  

Od dubna 2022 působí ve Svitavách náš sociální tým, jehož činnost doplňuje psy-
chiatrická sestra. Mezi dubnem 2022 a srpnem 2022 zahájilo Centrum duševního 
zdraví spolupráci již s 28 klienty. Tým CDZ složený ze sociálních pracovníků a psy-
chiatrické sestry podporuje lidi s vážným duševním onemocněním v jejich vlastním 
úsilí na cestě ke zotavení. Riziko hospitalizace se u těchto klientů snižuje až o 70 %. 
Součástí je i podpora rodiny klienta. Tým CDZ pracuje s klienty na těchto princi-
pech: diskrétnost, profesionalita, partnerský přístup. S klientem společně plánují 
péči tak, aby vyhovovala jeho potřebám. Tzv. vážné duševní onemocnění s sebou 
přináší občas i nečekané změny stavu. Průběžná podpora CDZ je zaměřena i na to, 
aby klient tyto stavy mohl zvládnout doma bez nutnosti hospitalizace.  

V rámci naší poličské Charity neposkytuje podporu lidem s duševními potížemi 
pouze CDZ. Tým střediska Otevřené dveře rovněž pracuje s klienty s duševními 
potížemi a provází je na cestě k zotavení. Podporují je v oblastech hledání práce, 
vztahů, bydlení nebo ve smysluplném trávení volného času. 

„Bál jsem se, že už nikdy nenastartuju 
život. Teď vidím, že to jde. Mám režim 
dne, začleňuji se do kolektivu, ale zároveň 
jsem svým šéfem. Prosvětlilo mi to život. To, 
že jsem měl za zády Jardu (sociálního pra-
covníka Otevřených dveří), mi pomohlo. 
Měl jsem v něm jistotu a podporu. Nene-
chal jsem se odradit drobnými potížemi,“ 
říká klient Vladimír, který s podporou 
sociálního pracovníka našel zaměstná-
ní. 

Obě střediska také opírají své týmy 
o peer pracovníky. Peeři jsou lidé 
s vlastní zkušeností s duševními potí-
žemi nebo duševní nemocí. Skrze 
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svoji osobní zkušenost a odvahu se sdílením svého příběhu podporují i ostatní na 
cestě za naplněným životem. 

Centrum duševního zdraví stojí teprve na začátku své cesty, přesto už má za sebou 
spoustu práce. Spolupracuje s desítkami klientů v celém regionu. CDZ čekají do 
příštích let další výzvy, například doplnění týmu o zdravotnickou část nebo hledání 
nových prostor tak, aby vyhovovaly jak sociální, tak zdravotnické části služby. Služ-
by Centra duševního zdraví jsou pro klienty zdarma.  

Zajímá Vás víc? Centrum duševního zdraví i Otevřené dveře se také věnují 
osvětě v oblasti duševního zdraví.  

Ke zpravodaji o duševním zdraví, chystaných akcích Otevřených dveří, Centru du-
ševního zdraví i o spřáteleném DušeProstoru se můžete přihlásit přes následující 
webový odkaz. Jednou za měsíc dorazí na Vaši mailovou adresu. Posíláme v něm 
také tipy, co si za dlouhých zimních večerů o duševním zdraví přečíst, na co se po-
dívat, co zajímavého si poslechnout nebo se dozvědět, jak změřit svou aktuální du-
ševní pohodu.  

Odkaz k přihlášení zpravodaje:  bit.ly/dusecharita  

Na duševní zdraví! 

Krásné svátky a vše dobré v novém roce 

Vaše Oblastní charita Polička  
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CZUKR - kousky dobra v nás 

Blíží se konec roku, 
brzy budou Vánoce 
a tenhle čas nabízí 
i malá zastavení. Jsem 
přesvědčena, že nikdo 
z  n á s  s i  a n i 
v nejmenším nedovedl 
o minulých Vánocích 
představit, že ne tak 
da leko od nás , 
v Evropě, vypukne na 
konci zimy válka. Že 
bude krutá, zahyne 
v ní tolik nevinných 
lidí, zničí se to, co se 

desetiletí stavělo. Že lež se stane součástí každodennosti a pravda to bude mít na 
světě tak těžké. 
 
Ukrajinci přicestovali až k nám do Poličky. Z davu lidí, kteří utíkali ze svých domo-
vů a my je vídali při zprávách v televizi, se vynořily konkrétní obličeje, lidi se strašně 
smutnýma očima. Jejich svět se najednou vtěsnal do pár tašek a ruce maminek se 
staly kočárkem i kolébkou vlastním i cizím dětem. Bez táty, bez dědy, bez opory 
mužského, který v jejich životě a společnosti stále hraje prim, který je jejich oporou, 
živitelem, rádcem. Nepředstavitelný pocit pro nás, realita dne i noci pro ukrajinské 
ženy, babičky, děti. Nepamatuji se, kolik jsem v té době dávala času Rusům, aby 
mazali zpátky domů. Týdny? Měsíce? Nejlíp, aby se vrátili do Ruska, pokud možno 
hned! 
 
Když člověk nezná jazyk cizí země, může si v dnešní době plné moderních techno-
logií pomoci překladačem v mobilu, nakoupit bez větších potíží v supermarketu 
nebo jednoduše ukázat na potřebné věci prstem. Nepozná ale, co si ten druhý myslí 
o sobě, o Tobě, o světě kolem. Proto se na jedno z prvních míst integrace cizinců 
klade důraz na výuku jazyka.  
 
A tak parta dobrovolníků začala s výukou češtiny na faře. Snad abychom našim no-
vým sousedům alespoň trochu ulehčili život, poznali je a mohli trošku pomoci. Par-
ta amatérů a lidé vyhnaní válkou ze svých domovů začali vytvářet jakési společen-
ství. Jazyk byl dobrým důvodem, proč se na faře každou sobotu setkat. Začali jsme 
9. dubna 2022 a od té doby nepřestali po 33 sobotních večerů, na které přišlo cel-
kem 435 Ukrajinců a 231 dobrovolníků (údaje jsou k 19. listopadu 2022). Někteří se 
mezi nás podívali jen párkrát, někdo se stal pravidelným odběratelem našich rad 
a pomoci u hrnku čaje s domácí buchtou. Začali jsme se oslovovat jmény, sdílet 
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vzájemně své příběhy. Někdo se na Ukrajinu vrátil, jiný zkontroloval rodinu a přijel 
zase zpět, do bezpečí, kde je nějaká práce, kde se dá spát bez sirén.  
 
Co bude dál, nikdo z nás neví. Doufáme v lepší časy, mír a bezpečí, modlíme se 
a žijeme pospolu. Naše přátele z Ukrajiny, kterým pomáháme s výukou češtiny, zná-
me už jménem, známe jejich původní profese, některá jejich přání a sny. 
 
Rádi bychom je poslední sobotu před Vánocemi při hodině češtiny drobně obdaro-
vali. Jestliže Vás předešlé řádky oslovily, připojte se k nám a darujte nějaký finanční 
obnos při dveřní sbírce pro Ukrajinu, abychom z ní mohli vánočně obdarovat naše 
ukrajinské přátele. Pravidelně na faru na hodiny češtiny dochází tak 12-15 dospělých 
a 5-7 dětí. Z celého srdce Vám za všechny vyučující dobrovolníky děkuji. 
 
Na závěr mi dovolte malé zamyšlení. Nejen naše farnost řeší tuto zimu, zda zatopí 
v kostele. Po zkušenostech s lidmi z Ukrajiny jsem došla za sebe k závěru, že chlad-
no v kostele může být projevem určité solidarity s těmi, kteří prožívají válečné útra-
py, nezahřejí se doma, protože domov už třeba ani neexistuje. 
 
Moc děkuji všem, kteří pomáhají s výukou češtiny, pečením buchet i modlitbou nás 
podporují. Je to projev dobra, které má v sobě obrovskou naději.  
Přeji Vám požehnaný adventní i vánoční čas. 

Eva Skalníková      

Vzhledem k energetické krizi a ze solidarity letos budeme  
v kostele sv. Jakuba topit pouze v pravém zadním bloku lavic.  

Děkuji za pochopení. 
P. Tomáš  
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Zápis z pastorační rady farnosti 

ze dne 24. listopadu 2022 

1) Modlitba 
Schůze byla zahájena půlhodinovou adorací. 
 
2) Aktuality 
 
2.1) Velký vánoční stromek za hlavním oltářem 
Většina farní rady se rozhodla pro přijetí návrhu, že velký strom tento rok v kostele  
za obětním stolem nebude. 
 
2.2) Lektoři v kostele 
Jedná se o mše v sobotu v 18:00 a v neděli v 10:30. Pastorační rada by chtěla oslovit 
lidi z farnosti, aby se vytvořila skupina lektorů, kteří by se při čtení v kostele střídali. 
Pro lidi, kteří by měli zájem, bychom uspořádali krátký workshop pro lektory. Čle-
nové lektorské skupiny by se mohli dopředu na jednotlivé mše zapisovat. 
Řešili jsme několik způsobů, jak to realizovat. Jedním z nich je vytvořit seznam na 
půl roku dopředu. 
 
2.3) Neděle Božího slova: Jak ji oslavit?  
Jedním z nápadů bylo připravit útržky papírků s úryvky z bible, které by mohli farní-
ci nosit kapse. (Zamotané jako tombola.) Další možností je připravit nádobu k oltáři 
Panny Marie v kostele se svitky s biblickými citáty. Nebo promítat citáty z bible v 
kostele pomocí dataprojektoru. Dalším nápadem bylo společné předčítání z bible. 
(Biblické trio - jedna z variant, jak  s Biblí pracovat.) 
 
2.4) Světové dny mládeže v Lisabonu 
Členové farní rady, kteří se zúčastnili světových dnů mládeže, řekli ostatním svědec-
tví, jak prožili světové dny, kterých se zúčastnili. Většina členů souhlasila, že se jed-
ná o úžasnou akci, ze které si hodně odnesli. Farní rada se shodla na tom, že by-
chom měli mládež povzbudit a podpořit mladé, aby se zúčastnili.  
Tadeáš Navrátil uspořádá krátkou přednášku na náboženství pro středoškoláky. 
Věra Klimešová napíše článek do Farního posla. 
Aktuální cena je 21000,- korun (do prosince sleva 1000,-). Farnost je ochotna pod-
pořit účastníky i finančně. Mládež bude mít příležitost vydělat si část peněz brigá-
dou, a to na Jordáně, na Charitě nebo na faře. 
Na tento účel by mohla být věnována postní almužna nebo by byla možno uspořá-
dat sbírku. 

 

PROSINEC 2022  9 

Každý mládežník by tedy bez ohle-
du na finanční možnosti své a jeho 
rodiny měl příležitost do Lisabonu 
jet.  
 

2.5) Adventní duchovní obnova 
a přednášky se konat nebudou. 
 

2.6) Adventní jarmark 
s názvem FARMARK se bude 
konat v  neděli 11. prosince po 
mši. Děti půjdou pozvat lidi před 
ambon samy.  
 

2.7) Lesní školka  
Odpoledne 11. prosince se bude na faře na Adventním jarmarku maličkostí prezen-
tovat lesní školka. 
 

2.8) Farní den 
Byl osloven divadelník Jan Horák (pastorační asistent z Roudnice nad Labem). Na-
bízí divadlo jednoho herce. Je to velmi kvalitní vystoupení. Rozhodli jsme se pro 
variantu představení zaměřeného na děti. 
 

2.9) Nástěnky u kostela sv. Jakuba 
Byl vypsán projekt na nástěnky, které by se nacházely před kostelem. V plánu jsou 
tři nástěnky v ceně asi 50 tisíc za jednu. Byl vypracován návrh a řešili jsme, zda jej 
realizovat. Vyjádřil se k tomu každý člen pastorační rady, většina souhlasila. Návrh 
bude farnosti prezentován v lednovém čísle Farního posla. 
 

2.10) Topení v kostele sv. Jakuba 
Pokud by se topilo jako v minulém roce, topení by mělo stát asi 30 tisíc. Po projed-
nání návrhu topení ve dvou blocích a návrhu v rámci solidarity netopit vůbec se 
farní rada rozhodla, že s ohledem na farníky budeme vytápět jeden zadní blok. 
 

2.11) Živý Betlém se bude pořádat jménem farnosti. 
 

2.12) Vznesen návrh na dovybavení farní kavárny. Bude zakoupeno vše po-
třebné. 
 

2.13) Bude se konat vánoční posezení pro lidi z Ukrajiny, kteří se účastnili 
CZUKRu. Dveřní sbírka bude určena na vánoční dárky pro ně.  
 

2.14) Příští zasedání pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna 2023 
od 18:00 hodin. 
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3) Funkce církve/farnosti/farní rady 
 
Pan farář mluvil o funkcích církve a o tom, jak se realizují například v naší farnosti. 
Diakonie  - služba lásky všem 
- charita, materiální výpomoc potřebným (i misijní), služba v nemocnici a v domově 
důchodců, návštěvy nemocných, výuka češtiny, Tříkrálová sbírka 
 
Koinonia – společenství 
- farní rady, modlitební skupinky (otců, matek), ,,spolča“ a schůzky dětí, farní kavár-
na, Jordánský ples a farní den, setkávání seniorů, společenství manželů, výlety, pou-
tě, ekumena, Facebook, farní kronika, focení 
 
Martyrie – svědectví o víře 
- proto evangelizace, otevřený kostel, webové stránky, Čas pro neobyčejné zážitky, 
Jitřenka, přednášky pro veřejnost, první příprava ke svátostem, koncerty v kostele, 
živý betlém, přítomnost kněze na světských akcích   
 
Katecheze – maturace víry 
- rekolekce, uvádění do hlubšího modlitebního života a života ze svátostí, studium, 
pronikání Boha do všedního dne člověka, homilie, přednášky, četba a pastorační 
rozhovory, výuka náboženství 
 
Liturgie – oslava Boha 
- bohoslužba, slavení svátostí a svátostin, pobožnosti a společné modlitby, litur-
gická hudba, lektoři, akolyté, ministranti a kostelníci, květiny 
 
Důležité je, aby v pastorační radě měla každá část svého zástupce. Mluvili jsme 
o funkcích, které jsou důležité pro každého z nás. Nejméně zastoupeny byly diako-
nie a martyria. Na základě toho by bylo dobré doplnit farní radu o nové členy.  
 
4) Hledání dobrovolníků pro budoucí referáty 
Vojtěch Klimeš se nabídl na referát o knize Proměny farnosti. 
 

                                                                       zapsali Tadeáš Navrátil a Tomáš Enderle 

 

Dodatečné jmenování pana faráře  
do pastorační rady přijali 

Jana Flídrová, Marek Kyncl a Kateřina Grubhofferová  
 

 

PROSINEC 2022  11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

12                                                                                            FARNÍ POSEL  

 

 

 

 

 

 

V neděli 11. prosince 2022 jste po mších svatých v 7:30 a v 10:30 srdečně zváni na 

poličskou faru na „ADVENTNÍ FARMARK“. Děti z naší farnosti při něm budou 

prodávat svoje výrobky. Smyslem této akce je umožnit dětem získat peníze vlastním 

přičiněním a přivydělat si třeba na nákup vánočních dárků. Děti už je vyrábějí a moc 

se těší, takže je prosím nezklamte a přijďte si koupit něco pro radost svou nebo 

svých drahých. 

Věra Klimešová   

Adventní „FARMARK“ 

Vážení farníci, 
 
kéž by nedošlo k nějaké mýlce. 11. prosince budou probí-
hat na faře jarmarky dva. První - ten tradiční - bude po 
mších svatých a upoutávku na něj najdete na této stránce. 
Druhý se uskuteční odpoledne od tří hodin ve prospěch 
nově vznikající lesní školky (plakátek na protější straně).  
Srdečně jste zváni na obě akce. 

P. Tomáš   
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Dárek č. 1: Jídlo dítěti  

Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro Vás tip na dárek, který 
udělá radost všem lidem dobré vůle a navíc reálně mění lidské životy. Hnutí Ma-
ry´s Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí na celém světě.  
 
Poskytuje jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit 
a hodně se toho naučily. To přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje živo-
ty. Letos o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více virtuál-
ních talířů u Vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na 
celý školní rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu 
na e-shopu hnutí Mary´s Meals:  
eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu/ 
www.mistouvanocnihostolu.cz. 
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Chvála Kristu, 
zdravíme Vás z Drast a ještě jednou se na Vás letos obracíme s prosbou: Po roce opět 
pořádáme sbírku na dostavbu našeho kláštera na portálu Donio, která probíhá 
od 1. listopadu do 28. února. 
https://www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech 
 
Moc by nám pomohlo, kdyby pro Vás bylo možné rozšířit tuto informaci mezi své blíz-
ké a známé a informovat farníky. V příloze posíláme plakátek, který je možné vytisknout 
či dát na farní web. 
 
Nacházíme se v poměrně rozhodujícím období, kdy naší stavbě už k dokončení mnoho 
nechybí, ale na poslední kroky nám chybí finance… Pokud ale nemáte čas či zájem se 
tomu věnovat, moc se omlouváme. 

 
za komunitu sester karmelitek 

sestra Marie 

 
Aktuální rozhovor s převorkou kláštera si můžete poslechnout na video.aktualne.cz 

  

Dárek č. 2: Klášter pro sestry 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feshop.marysmeals.cz%2Fdarkovy-poukaz-misto-u-vanocniho-stolu%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|6380316043
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mistouvanocihostolu.cz%2F&data=05|01|veronika.miskarikova%40Marysmeals.org|ea78cb827e924ebf2bb408dabe5d17a4|56bf9bbcbe8c4eb3bb18b7910154a096|0|0|638031604306406332|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://www.donio.cz/dostavba-klasterniho-arealu-v-drastech


 

16                                                                                            FARNÍ POSEL  

Jest jasný den prosincový, potok na lukách je zamrzlý u břehů a prostředkem prou-
dí, Sázava taktéž. Země jest zmrzla a přikryta popraškem sněhu, den jest bílý jako 
svatý Mikuláš, vrátný Vánoc. Vrabci na dvoře skáčí až u síně, na zahradě pod okny 
v jasmínech a v brslenu sýkorky jsou celé dni, někdy taky k nim přiletí spanilí rudí 
hejlové; a hlouběji u zdi ve smrcích veverky olupují šišky, není jich viděti, ale slupky 
tajemně se snášejí s ševelením. A mnoho ještě podobných krásných věcí se děje, ale 
slova jsou příliš střízliva a malba nebo kresba jsou příliš logicky, aby se to povědělo. 
Sním tedy o tom, kdyby v některém klášteře při moři nebo v lesích žila pokorná 
sestra Poezie: ta by ušila širý, bělostný háv z atlasu svatému Mikuláši a na tom hed-
vábím prudkých a hlubokých i křehkých barev celý rok by vyšívala všecky ty ptáčky 
a stromy, koroptve oklovávající vrcholky trav čnějících ze sněhu, bažanty na poli za 
pasekou a vody a led a rákosí a ryby a vše, nač by zimního se rozpomínala ze svého 
rodného kraje i o čem slýchala vyprávěti. – Také by mu potom vyšila mitru, nad 
čelem by bylo Narození Páně, nad týlem strom Poznání s Hadem a Evou. Takto 
oděn svatý Mikuláš by stál v branách Vánoc a vpouštěl by v jich Pokoj lidi dobré 
vůle – ty, kteří by opravdově řekli: jsem hříšník a sklonivše se políbili křížek na jeho štole. 

Reynek o adventu 
báseň Advent ze sbírky Rybí šupiny 
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Zpovídání před Vánoci 

po 19/12 8:00-10:00 fara P. Tomáš a P. Ondřej ze Sádku 

po 19/12 15:00-17:00 fara P. Tomáš a P. Vladimír z Krouny 

út 20/12 9:00-11:00 fara P. Tomáš a P. Marek  ze Svojanova 

st 21/12 9:00-11:00 fara P. Tomáš a P. Ondřej ze Sádku 

st 21/12 15:00-17:00 fara P. Tomáš a P. Tomáš z Litomyšle 

pá 23/12 9:00-11:00 Sv. Jakub P. Tomáš 

pá 23/12 15:00-17:00 Sv. Jakub P. Tomáš 

 
 
Pokud máte problém do kostela dorazit,  
tuze rád Vás před Vánocemi navštívím! Zavolejte mi prosím. 

P. Tomáš  
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CSM v Čenstochové v roce 1991 nás ovlivnilo na celý život.  Stejná cesta, společné 
modlitby, vzájemná ohleduplnost a různá svědectví tolika mladých lidí jsou nezapo-
menutelnými zážitky. Poznali jsme tam nejen mnoho přátel, ale též životního part-
nera. 

Alena a Petr Dvořákovi  

  

Měla jsem to štěstí se zúčastnit hned několika světových setkání mládeže. První 
z nich již v roce 1995 - Evropské setkání v Loretu, tehdy mi bylo 14 roků a měla 
jsem dojem, že to bylo pouze hodně náročné, přesto v roce 1997 jsem výzvu jet na 
světové setkání mládeže v Paříži přijala s nadšením a očekáváním. Opravdu začalo 
velké dobrodružství, kdy se prohlubovalo moje přesvědčení, že Bůh mě miluje a že 
mi to dává najevo právě skrz mladé lidi, jejich nadšení, opravdovost, elán, vize i use-
branost a rozjímání. Poté v jubilejním roce 2000 v Římě jsem prožila opravdu nád-
herné a silné chvíle, hlavně díky partě kamarádů, se kterými jsem jela. Upevnilo to 

Vzpomínky na Celosvětové  

setkání mládeže 
WYD očima našich farníků…  
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naše přátelství, zároveň vznikla i přátelství nová. Vzrostlo přesvědčení žít s Bohem 
naplno a také v mém případě se věnovat dětem a mládeži, protože v nich je budouc-
nost církve.  

Kateřina Šimonová 

Aby člověk mohl zažít něco opravdu mimořádného, je potřeba opustit zajeté koleje, 
vzdát se pohodlí domova, něco obětovat a vydat se na cestu. A je jednodušší to udě-
lat, dokud patříte mezi mládež. Jsem dodnes vděčná za možnost vydat se na pouť 
do Itálie a Německa a získat přátele a zážitky na celý život. Studovala jsem tehdy na 
školách, kde katolíků bylo jako šafránu, takže zažít pocit „jsou nás milióny“ a „jsme 
světoví“ mi moc pomohlo stejně jako zažít malé zázraky a vyslyšené modlitby. 

Věra Klimešová 

Světového setkání mládeže jsem se zúčastnil celkem třikrát. V roce 2006 v Kolíně 
nad Rýnem, v roce 2011 v Madridu a v roce 2016 v Krakově. Fascinující bylo vidět 
vždy tolik lidí různých národností, kteří sdíleli stejnou víru jako já. Záplava, ve které 
bylo snadné se ztratit. Také to byla šance vidět na vlastní oči papeže a zjistit, že je to 
jeden z nás – prostý člověk a zástupce Boha na Zemi. Určitě se zúčastněte! Program 
je vždy bohatý a můžete poznat spoustu inspirativních osob. 

Jiří Haman 

Milí mládežníci! 

Chci vás povzbudit k tomu, abyste si nenechali uniknout příležitost zúčastnit se Svě-
tového dne mládeže v Lisabonu. Určitě uslyšíte slogany typu: Uvidíš se 
s papežem… Zažiješ prima společenství… Bude tam spousta duchovna… a tak 
podobně. Je to všechno pravda, ta Jeho všudypřítomnost je znát na každém kroku. 
Já vám ale chci hlavně říci, abyste si to tam jeli užít. Se vším všudy. Stejně budete 
nejvíc vzpomínat na ty obyčejné věci, které tam prožijete. Za mě například: Jedete 
skoro o půlnoci z konečné stanice metra (letiště) na místo ubytování a znenadání se 
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začnete překřikovat s ostatními účast-
níky slogany typu „Kdo neskáče, není 
Čech“, Italia, Brazil…. Akorát my 
byli dva, jich třeba 50…, a přesto 
jsme je dali… Nebo když na závěreč-
né vigilii dáváte první pomoc lidem, 
na které spadl stan… Prostě prožít 
i normální příhody k tomu patří, to 
podstatné si vás tam najde samo. 

Takže, přátelé, opravdu to stojí zato. 
Nebojte se zeptat, co a jak. A kdo 
můžete, jeďte!!!  

Michal Popelka 

Těch požehnaných a zážitky nabitých 
12 dní, které jsme spolu s dalšími 
kamarády z farnosti strávili nejdříve 
v polských diecézích a následně 
v Krakově, se dá jen těžko shrnout 
do pár vět. Kromě veselých zážitků 
(například z přeplněných tramvají se 
zpívajícími Portugalci a nočního pu-
tování ze mše s papežem) jsme si ze 

setkání odnesli i živější vztah s Bohem. 

Bylo skvělé na každém rohu potkávat milé lidi z různých částí světa, se kterými nás 
spojovala stejná víra. 

Pokud můžeš, určitě se přihlas a vyraz do Lisabonu – stojí to za to! 

Natálka Šafářová a Kristýna Klimešová 

  

Díky setkání v Krakově jsem zažil společenství mladých věřících ze všech koutů 
světa. Mezi nejsilnější zážitky ze setkání bych zařadil vigilii a závěrečnou mši svatou 
na Campusu Misericordiae, kam jsme celý den putovali pěšky. 

Petr Dvořák, jr. 

V Krakově bylo skvělé, že jsme se sblížili s ostatními mladými lidmi, které jsme 
předtím neznali. Všichni byli moc fajn a s některými jsme zůstali v kontaktu i dlou-
hou dobu poté. Také jsme poznali hodně nových míst, kam bychom se normálně 
neměli možnost podívat (zjistili jsme, že Polsko je moc hezká země). V neposlední 
řadě jsme si odnesli spoustu zážitků, na které budeme vzpomínat nejspíš ještě dlou-
ho, jelikož každý den byl něčím zajímavý, každý program byl pestrý a rozhodně jsme 
se ani na chvíli nenudili. A kolikrát za život se vám poštěstí setkat se s papežem? 

Róza Vymětalová 
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Krakov jsem si moc užil. 

Za zmínku stojí týdenní předprogram i samotný program v Krakově. 
Z předprogramu mi v mysli nejvíc utkvěla noční křížová cesta. Ta pro mě byla 
opravdu silným duchovním zážitkem. Další věc, na kterou si vzpomínám, byla po-
slední mše svatá před odjezdem do samotného Krakova, kdy už i tak poměrně dlou-
hé kázání otce biskupa překládali z češtiny postupně do šesti světových jazyků. 

V Krakově jsme byli ubytováni převážně v rodinách. Paní, která nás ubytovala, byla 
velmi milá a vstřícná. Dostávali jsme od ní spoustu jídla, což jsme asi nejvíc ocenili, 
když jsme se vrátili z křížové cesty na rozlehlém areálu v Brzegach. Původní plán byl 
přijet tramvají, ale protože tramvaje přijížděly už tak přeplněné, že se z nich li-
dé ,,sypali“, jakmile se otevřely dveře, rozhodli jsme se jít přes půlku Krakova pěšky. 
Po cestě v tuto noční hodinu již nebylo možné nic koupit, ale paní nás doslova za-
hrnula veškerým jídlem, které doma měla. 

Jedním z dojmů, o které bych se rád podělil, byla pouť za sestrou Faustynou Kowal-
skou. Během ní jsme se naučili Korunku k Božímu milosrdenství. Tuto modlitbu se 
rád modlím ještě dnes. 

Samotné setkání s papežem bylo velmi náročné. Spali jsme na obrovské louce zády 
k pódiu, takže veškeré informace jsme získávali z velkoplošných obrazovek. 

Rád bych chtěl také připomenout program v Českém centru. Ten byl velmi zajímavý 
a bohatý. Všechno dění doprovázela kapela SBM, která hrála naprosto skvostně. 

Tadeáš Navrátil 
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Vážení mládežníci (16-30 let),  
 
letos v srpnu máte mimořádnou  šanci se v Lisabonu setkat s mnoha mladými věří-
cími lidmi z celého světa a papežem Františkem. 
 
Hlásit se můžete na www.svetovednymladeze.cz. 
 
Pokud se přihlásíte do poloviny prosince a zaplatíte zálohu, bude Vás to stát 20 000 
Kč. Cena může časem vzrůst až na 25 000 Kč. 
 
Pokud je tato částka pro Vás/Vaše rodiče vysoká, farnost Vám ráda vypomůže část-
kou 10 000 Kč, pokud se přihlásíte do podpůrného programu a v půlroce absolvuje-
te alespoň pět dnů brigády. 
 
Pokud byste rádi jeli, ale potřebovali byste vyšší podporu, přihlaste se také do pod-
půrného programu, něco vymyslíme. Kdo chce jet, pojede, peníze by pro žádného 
poličského mládežníka překážkou být neměly.  
 
Přihlášky do podpůrného programu najdete u vchodu do kostela sv. Jakuba a na 
farnostpolicka.cz. 
 

P. Tomáš   

Mladí, jeďte do Lisabonu 
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Ve Svitavách se betlém objevil poprvé pravděpodobně po příchodu misie dvou čle-
nů jezuitského řádu v roce 1612. Prvním stavitelem svitavského betléma byl farář 
Marschalek. Jak svitavské betlémy vypadaly? Velký vliv na svitavské betlemářství 
měla olomoucká škola, ale hlavně díla autorů baroka hřebečského okruhu, kterými 
byli Friedrich Strauss, Judas Taddäus Supper, Christian Franz David a Georg Franz 
Patzak, spolutvůrce impozantního betlému hraběte Sporka na Kuksu. Pramenné 
doklady o svitavských betlémech pocházejících již z roku 1680 uvádějí, že oba svi-
tavské kostely (sv. Jiljí a Navštívení Panny Marie) vlastnily zcela jistě betlémy již 
před rokem 1780. V té době se jesličky staly nezbytným inventářem také mnoha 
měšťanských i selských domácností. 
 Prvním prameny doloženým svitavským autorem betlémů byl místní rodák, 
barokní sochař Georg Anton Heinz, autor sochy sv. Jana Sarkandra na Brněnské 
ulici ve Svitavách. Jeden z jeho umělecky zdařilých barokních betlémů se nachází 
v majetku vídeňského muzea lidového umění. V 19. století zaznamenáváme celé 
generace svitavských řezbářů betlémů, které napodobovaly vzory starých barokních 
mistrů takřka k nerozeznání. Byli to především Tomas Haberhauer, malíř pokojů, 
a jeho syn Alois z nedalekého Rotmühlu (dnes Radiměře), jejich pomocník Wenzel 
Goliasch. Jeden z jejich krásných betlémů vlastnila v třicátých letech 19. století vý-
znamná svitavská rodina Tyroltů. Z druhé poloviny 19. století známe další generaci 

Znovuzrození betléma 
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laických řezbářů, Fried-
richa Sobolu, Andrease 
Stiepeka a Johanna Wili-
meka st. Třetí generaci 
tzv. „orientálního stylu” 
představují August Oh-
ner, Adolf Adler, Fried-
rich Sobola, Karl Langr, 
Franz Schlesinger, Ber-
nard Schmeisser. Na 
výzdobě malovaných 
scenérií, pozadí či teras 
se podíleli významní 
svitavští malíři, např. 
Johann Dittmann. 
 V roce 1923 byl 
ve Svitavách založen 
Spolek přátel betléma. 
Scházeli se prý jen v neděli, proto se nazývali „nedělní řezbáři” (Sonntagsschnitzer). 
Za svého učitele si vybrali renomovaného řezbáře a sochaře Andrease Stiepaka. Na 
svých setkáních se radili o své práci, o výstavách. Představitelem spolku byl tehdejší 
farář P. Karl Bílek. V roce 1922 napočítal Anton Mudrak ve Svitavách 49 majitelů 
velkých betlémů a velké množství malých. Mezi dvěma světovými válkami bylo  
podle německé publikace Heimatbuch (1974) napočítáno ve Svitavách na 400 vyře-
závaných betlémů. Svitavy měly začátkem 20. století přezdívku Město betlémů, pra-
covalo zde několik betlemářských spolků, řezbářských rodin a počet betlémů a jesli-
ček v domácnostech dosahoval několika set. 
 Vysídlení obyvatel německé národnosti ze Svitav se nesmazatelně podepsalo 
na vývoji této krásné tradice. Většina betlémů byla po odchodu původních obyvatel 
rozkradena a zničena, figurky dostávaly děti na hraní, některé se zachránily a jsou 
roztroušeny po světě. Ve Svitavách zůstala pouhá torza betlémů, jejichž autory jsou 
různí svitavští řezbáři 19. a první poloviny 20. století. V betlémech se většinou na-
cházejí velmi různorodé figurky, setkáváme se tu s celou řadou signatur a různých 
stylů zpodobnění. Ve vlastnictví Východočeského muzea v Pardubicích byl velký 
svitavský mechanický betlém, který byl v šedesátých letech 20. století vzhledem 
k neustálému stěhování a nevhodnému uložení velmi poškozen a v současné době je 
postupně restaurován. Tento betlém si zřejmě nejvíce pamatují obyvatelé Svitav, 
neboť byl do počátku šedesátých let 20. století každoročně vystavován v místním 
muzeu. V kostele sv. Josefa je poměrně ucelený orientální betlém. V kostele Navští-
vení Panny Marie je rozsáhlý soubor budov a betlémských figurek, opět různých 
stylů a velikostí. Je patrné, že byly postupně dotvářeny figurky nové, které nahrazo-
valy původní poškozené. Krajinné pozadí tohoto betléma maloval svitavský malíř 
a portrétista Johann Dittmann. V tomto kostele se nachází také pozoruhodná postní 
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varianta betléma (figury velikosti cca 50 cm) Kalvárie s letopočtem 1787. Všechny 
tyto betlémy jsou dřevěné polychromované. Z nich se vymyká betlém z klášterní 
kaple sv. Vincence z Pauli. Ten do Svitav přivezly řádové sestry a je z přírodního 
dřeva. Autora bohužel neznáme. 
 Rozsáhlý betlémový soubor, dílo řezbářů ze Svitav a okolí z let 1826–1942, 
sestavili pracovníci nově vzniklého muzea v poválečných letech z konfiskátů 
(menších betlémů) po bývalých svitavských majitelích německé národnosti do jed-
noho velkého, částečně pohyblivého celku. Svitavský betlém (jak byl a je dodnes 
tento soubor nazýván) byl součástí sbírek muzea ve Svitavách. Některé figury 
a stavby mají pohyblivé části se zbytky mechanismu. Když bylo v 60. letech 20. sto-
letí rozhodnuto, že muzeum ve Svitavách bude přebudováno na expozici revoluč-
ních tradic, nacházel se betlém v důsledku nevhodného umístění a letitého zanedbá-
ní údržby ve velmi žalostném stavu. Komise odborných pracovníků, která měla za 
úkol rozhodnout o sbírkách muzea, určila betlém k přemístění do některého jiho-
moravského muzea (pravděpodobně do Lysic), popř k fyzické likvidaci. Tehdejší 
kurátorka uměleckořemeslných sbírek muzea v Pardubicích Ludmila Ladýřová však 
prosadila převzetí betléma do sbírek pardubického muzea. Následně se zasadila 
o postupné restaurování jednotlivých částí, které bylo raději vykázáno jako 
„restaurování lidových plastik a modelů obydlí“. V roce 2012 se betlém po mnoha 
zdlouhavých jednáních vrátil zpět do Svitav jako dlouhodobá zápůjčka. Jeho pod-
statná část byla instalována ve speciální vitríně v expozici Labyrint svitavských pří-
běhů ve svitavském muzeu. 
 O tehdejších krocích nutných k vystavení kompletního betléma píše svitav-
ské muzeum a galerie na svých webových stránkách: „Už od roku 2012 restaurují Šár-
ka a Petr Bergerovi z Písečné společně s Kamilem Andresem z Třebechovic pod Orebem unikátní 
svitavský betlém, později se k nim připojili ještě Vendula a Jiří Látalovi z Litomyšle. Od začát-
ku října 2019 začal restaurátor, betlémář a řezbář Kamil Andres za pomoci svitavských muzej-
níků stavět Velký svitavský mechanický betlém tak, jak tu bude stát pro příští generace… Po-
stupně roste v přízemí muzea. Jde o druhou etapu záchrany této památky. První etapa - restauro-
vání jednotlivých částí - průběžně pokračuje. Než se začne s třetí etapou, výrobou chybějící kon-
strukce a pohybového mechanismu a poté konečnou stavbou betléma, musí se celý, nově provizorně 
postavený betlém zaměřit, nafotit, zakreslit. Až na základě této podoby můžeme začít vyrábět 
konstrukci, usazení a propojení mechanik a začít s definitivní stavbou betléma.“ 
 Restaurování Velkého svitavského mechanického betlému bylo dokončeno 
a poprvé byl veřejnosti představen v celé své kráse 15 metrů v neděli 27. listopadu 
2022. V současné době je ve svitavském muzeu k vidění až do 15. ledna 2023.  
 

článek připravil Mirek Andrle  
Zdroj 
Zdena Lenderová: Historické betlémy z Čech, Moravy a Slovenska, katalog k výstavě betlému 
ve Východočeském muzeu v Hradci Králové 2004, str. 47, 48, 49 
Zdeněk Seiner: Vlastivědné listy Pardubického kraje číslo 4/2020                                       
Milan Zábranský a Jan Roda s kol.: Putování za betlémy České republiky 2014 
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Pravidelnosti a nepravidelnosti 

Setkání seniorů 
7. prosinec od 16:00 v učebně na faře 
Jsou zváni všichni senioři s chutí setkávat se s vrstevníky. 
 

Setkání maminek 
8. a 15. prosinec od 9:00 do 10:30 v učebně na faře 
Jsou zvány všechny maminky na mateřské, rodičovské nebo v domácnosti spolu 
s dětmi. 
 

Sboreček 
2., 9. a 16. prosinec od 14:45 do 15:30 na Jordáně 
Zpívání dětí ve věku od 4 do 7 let pod vedením Venduly Grubhofferové. 
 

Scholička 
2. prosinec od 16:30 do 17:30 na Jordáně; 9. prosinec od 16:30 na faře, následně 
doprovod při mši svaté; 16. prosinec od 16:30 do 17:30 na Jordáně 
Společné muzicírování dětí od druhé třídy výše s Kateřinou Grubhofferovou. 
 

Schůzky mladších dětí 
3. a 17. prosinec, sraz ve 14:00 hodin na náměstí, konec v 16:30 u fary 
Mladší děti z farnosti (předškoláci až šesťáci) se scházejí a tráví společně sobotní 
odpoledne jednou za čtrnáct dní. Náplní schůzek jsou různé hry, vycházky do příro-
dy, nácvik na vánoční besídku… 
S sebou svačinu a pití. 
 

Schůzky starších dětí: 3. a 17. prosinec 
 

Ministrantské schůzky: 10. prosinec od 9:00 na faře 
 

Úklid kostela sv. Jakuba: 
1. prosinec od 16:30 – 2. skupina 
22. prosinec od 16:30 – obě skupiny a další dobrovolníci (velký vánoční úklid) 
5. leden 2023 od 16:30 – 1. skupina 
 

CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny 
3., 10. a 17. prosinec od 19:00 do 20:00 v učebně na faře 
Pomoc se zdoláváním jazykové bariéry pro lidi, kteří přicházejí do našeho města 
a jeho okolí z Ukrajiny. Společné povídání v malých skupinkách u kávy nebo čaje. Je 
možné chodit i nepravidelně. Není nutné se dopředu hlásit.  
 
Farní kavárna 
4. prosinec po mši svaté v 7:30 a v 10:30 
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Adorace 
6., 13., 20. a 27. prosinec od 6:00 do 6:55 v kapli na faře 
2. prosinec od 17:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba 
 

Modlitba za Ukrajinu 
22. prosinec od 18:00 v kostele sv. Jakuba 
Ekumenická modlitba za všechny trpící a za ukončení války na Ukrajině. 
 

Zvonění zvonu Medián 
8. prosinec v 17:30 
O narozeninách Bohuslava Martinů se rozezní náš nejstarší zvon Medián na oslavu 
všeho krásného, ať je to hudba, příroda či Matka Boží. 
 

Adventní „FARMARK“ 
11. prosinec po mši svaté v 7:30 a v 10:30: děti z naší farnosti budou prodávat své 
výrobky. Smyslem této akce je umožnit dětem získat peníze vlastním přičiněním 
a přivydělat si třeba na nákup vánočních dárků. 
 

Vánoční koncert Poličské scholy 
17. prosinec od 14:00 v DPS „Penzion“ Polička 
                    od 15:30 v Domově důchodců v Poličce 
26. prosinec od 15:30 v kostele sv. Jakuba 
 
Farní bruslení 
28. prosinec od 16:00 do 17:30 na zimním stadionu v Poličce 
 
Sbírky se nám tentokrát do Farního posla nevešly. Příště …  

Vánoční besídka 

Svatojosefská jednota a KDU-ČSL 
Polička Vás zvou na tradiční vá-
noční besídku ve spolkovém domě 
Jordán, která se uskuteční v neděli 
18. prosince od 15 hodin. 

Těšit se můžete na scénky, pěvec-
ká vystoupení scholy a scholičky 
a soutěže. Děkujeme za Vaši pří-
zeň. Požehnaný advent. 

MUDr. Jaroslav Haman 
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Pro chytré hlavičky  

 A/  ADVENT 

V období adventu se křesťané připravují na příchod Ježíše o Vánocích, ale pamatují 
i na jeho druhý příchod na konci časů. Je to období přípravy. Víš, co znamená 
v překladu latinské slovo adventus, podle kterého dostal název? 

Pokud ne, můžeš to zjistit vyluštěním této šifry: 

 

APCŘEÍGCHCHOJDL 
 

B/  TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 

Doplň text a vybarvi správně obrázek. 

Třetí adventní _ _ _ _ _ _ má název také „Gaudete“ neboli _ _ _ _ _ _ _ _. Pojme-
novaná je podle prvních slov úvodního verše mše svaté: „_ _ _ _ _ _ _  _ _ stále 
v Pánu, opakuji: _ _ _ _ _ _ _  _ _! Pán je blízko.“ Radostná atmosféra z blížícího se 
Kristova příchodu může být vyjádřena při mši _ _ _ _ _ _ _ barvou, namísto obvyk-
lé _ _ _ _ _ _ _, která je typická pro advent.  
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C/ OSMISMĚRKA 

Najdi a označ v osmisměrce tato slova: IZAIÁŠ, JAN KŘTITEL, JERUZALÉM, 
JUDSKO, JORDÁN. 

Zbylá písmena ti prozradí důležitou zprávu. Napiš ji sem: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/ ZVONY 

Víš, jak se jmenuje nejstarší zvon v Poličce? 

Zvoní se na něj ručně a pouze při zvláštních příležitos-
tech, jako je třeba výročí narození Bohuslava Martinů 
o Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního 
hříchu 8. prosince. 

Znáš i jména ostatních čtyř zvonů? Víš, kdy je můžeš 
slyšet? 

Při jejich zvuku si připomeň, že Bůh se stal člověkem, 
a poděkuj mu za to například modlitbou Anděl Páně. 

(Jména zvonů najdeš třeba v knize „Svatý Jakub - Pozoruhodný příběh koste-

la v Poličce a jeho lidí“.) 
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Rozpis bohoslužeb 

prosinec 2022 
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