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

Úmysly Svatého otce pro měsíc leden roku 2022 

svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem 

(Apoštolátu modlitby):  
 

 
Úmysl papeže: za skutečné lidské bratrství 

Modleme se za všechny,  
kdo jsou diskriminováni a pronásledováni kvůli náboženství;  

ať ve společnosti, v níž žijí,  
jsou uznána jejich práva a důstojnost,  

pramenící ze skutečného lidského bratrství. 
 

Národní úmysl: za lidi sevřené strachem 
Modleme se za všechny,  

kteří se obávají nového roku, aby zakusili pokoj od Pána.  
 

Denní modlitba apoštolátu: 
Nebeský Otče, kladu před Tebe celý dnešní den  

a ve spojení s Tvým Synem,  
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, 

Ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. 
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem  

a dává mi sílu svědčit o Tvé lásce.  
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve,  

to vše přináším jako svou nepatrnou oběť  
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů. 

FARNÍ         POSEL 

LEDEN 2022 
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Co se odehrálo na půdě kostela  

v sobotu 11. 12. 2021? 
(Ne)křest knihy „Svatý Jakub: Podivuhodný příběh 

kostela v Poličce a jeho lidí“  

 
 autoři knihy: Jakub Klimeš a Bob Fliedr 

Kniha je k zakoupení  

na faře. 
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Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  
 

„za vše, co bylo, děkuji, ke všemu, co 
přijde, ano.“ Tato slova se mi vybavují 
v mysli mnohokrát za rok a nejvíce právě 
na přelomu let. Tak rád bych byl tohoto, 
téměř mariánského postoje schopen.  
 
Snad se nebudu moc mýlit, když řeknu, 
že uplynulý rok byl doposud v mém živo-
tě nejobtížnější. Přesto jsem za něj tuze 
vděčný. Naše životy, roky a dny nemají 
být v první řadě lehké, ale v souladu 
s Boží vůlí.  
 
Mrzí mne, že někdo z Vás si mohl připa-
dat opomenut, zanedbán či neslyšen. 
Mnoho je toho, co jsem v uplynulých 
letech zanedbal, a pro mnohé z Vás jsem 
nebyl tím obětavým otcem, kterého oče-
káváte. Pokud mi Pán dá sílu a moudrost, 
rád bych jemu i Vám sloužil věrněji než 
doposud.  
 
Ne úspěch, ne výkon, ale věrnost je od 
nás Bohem vyžadována v našem životě 
i v nadcházejícím roce. Kéž by v každém 
z nás Bůh roznítil větší touhu být věrní 
v našich pracích, modlitbách a utrpení.  
  
Přeji požehnaný rok a žehnám. 
 

P. Tomáš Enderle 
AMDG  

sv. Jana Evangelisty, L. P. 2021 

Slovo 
kněze 
na úvod 

29. listopadu… protože na první 
(a pak i další) roráty do kostela 
sv. Jakuba přišlo dost lidí i přes 
nemalou zimu a protože jim to 
moc slušelo v té zimní atmosféře 
s lucernami, začal pan farář uvažo-
vat, že by i napříště, i když už snad 
nebude pandemie a i když to bude 
o pár kroků dál na snídani, byly 
roráty v kostele. Co Vy na to?    

4. prosince… pan kaplan Ondřej 
několikrát kýchl a vyděsilo ho po-
dezření, že by mohl mít alergii na 
kočky. Toto podezření se naštěstí 
nepotvrdilo, a tak zůstává i nadále 
Moneypenny nezpochybněnou 
královnou sádecké fary.     

6. prosince… pan farář odnesl 
kleriku do čistírny. Vyvrátil tím 
dvě chybné domněnky. Jednak tu, 
že mu klerika přeci musí vydržet 
čtrnáct dní do Vánoc čistá, jednak 
to, že paní prodavačka nebude mít 
poloviční infarkt, když ho uvidí 
bosého a v tričku.     

8. prosince … dorazilo do Polič-
ky 1500 výtisků knihy Svatý Jakub.  

… byl završen rok sv. Josefa. Soše 
sv. Josefa se ale na faře strašně 
zalíbilo, a tak tam ještě pár týdnů 
před svým návratem na Jordán 
zůstává.  

11. prosince… se na nekřtu knihy 
o kostelu sv. Jakuba prodalo 

13 ZPRÁV, 

které by Vám 
neměly uniknout 
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106 výtisků, byl to až třetí největší 
úspěch této akce. Ještě podstatnější byla 
atmosféra obřadu i to, že trval méně než 
čtyři hodiny. Všem organizátorům děku-
jeme.     

13. prosince… nám stejně jako každý 
rok udělal zaměstnanec firmy Hasvel  
revizi všech 16 hasicích přístrojů v ma-
jetku farnosti.    

15. prosince… šel pan farář na vyšetře-
ní  magnetickou rezonancí, výsledky 
byly povzbudivé, akorát jim v tom tune-
lu skoro usnul.    

17. prosince… dorazil pan Petřík, aby 
se pokusil ,,poštelovat“ reproduktory 
u  sv. Jakuba. Nechť Vaše uši posoudí, 
zda se mu to povedlo nebo ne. Ale 
vážně, jakákoliv zpětná vazba se cení.       

… zahájil své osobní pětidenní duchov-
ní cvičení na poličské faře P. Petr Zadi-
na, který slouží v 
Hradci Králové v kos-
tele Panny Marie na 
náměstí. Tak se za 
něho modlete, ať se ty 
šrámy, které utržil 
v  rozhovorech 
s otcem Tomášem, 
brzy zacelí.               

20. prosince… se 
v kostele intenzivně 
pracovalo - stromky 
(šéf Petr Dvořák), 
betlém (šéf Mirek 
Andrle) a špalkový 
betlém před farou (šéf 
Štěpánka Dvořáková). 
Děkujeme.     

21. prosince… paní 
učitelka Galgociová 
vzala gymnazisty do 
kostela, aby jim přímo 

v terénu povyprávěla o vzbouření polič-
ského lidu ve čtyřicátém devátém.  

22. prosince… byl mimořádně generál-
ní úklid kostela propojen s podobně 
důležitou akcí - hledání ztracených klíčů 
paní Evy S. Obě akce došly úspěchu. 
Klíče se našly, ne však ve vnitřnostech 
kapra z farní popelnice, které byly také 
prohledávány. 

… pan farář zavezl do Hradce Králové 
panu generálnímu vikáři a otci biskupo-
vi knihu o kostele. Jel tam také proto,  
aby jim potvrdil, že přes všechny karam-
boly tohoto roku je v Poličce tuze rád.              

23. prosince… do poličského farního 
kostela dorazilo Betlémské světlo. 

… jistý mladý muž požádal jistou mla-
dou ženu o ruku na věži sv. Jakuba. Jistá 
mladá žena souhlasila.  
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Farní anketa - výsledky 
Farní ankety se zúčastnilo 190 respondentů. Děkuji všem. Několik málo názorů bylo 
kráceno (pokud vyznívaly spíše jako osobní vzkaz než jako něco, co by mělo zaznít 
v plénu); za nevzhlednost nestrukturovaného textu se omlouvám, ale do Farního 
posla se mělo vejít i něco jiného. Jednotlivé odpovědi jsou odděleny středníkem.  
Několik mých postřehů k anketě je možné zhlédnout na videu na farních stránkách.  

P. Tomáš  

1. Pokud by v poličském sv. Jakubu měla být v neděli dopoledne jediná mše 
svatá, rád bych, aby byla v tento čas…    [celkem 174 odpovědí] 
  7:30  16 hlasů 
  8:00  19 hlasů 
  8:30    7 hlasů 
  9:00  45 hlasů 
  9:30  23 hlasů 
10:00  29 hlasů 
10:30  30 hlasů 
11:00    4 hlasy 
11:30    1 hlas 
  
2. Při hlavní mši svaté (10:30) v neděli v Poličce... [celkem 167 odpovědí] 
by se mělo hrát více na varhany      16 hlasů 
by se měla hrát více rytmika      26 hlasů 
je poměr rytmiky a varhan správně (zhruba 1:1)  125 hlasů 
 
3. Při hlavní mši svaté (10:30) v neděli v Poličce...  [celkem 171 odpovědí] 
by mělo být dětské kázání častěji nebo pokaždé  36 hlasů 
by mělo být dětské kázání každý druhý týden  97 hlasů 
by mělo být dětské kázání zřídka nebo vůbec   7 hlasů 
nevím/je mi to jedno     31 hlasů 
 
4. Rád bych, aby pan farář… [celkem 183 odpovědí] 
chodil odíván kněžsky (klerika či kolárková košile)   13 hlasů 
chodil odíván civilně jako ostatní      15 hlasů 
chodil odíván, jak se mu líbí    155 hlasů  
 
5. Pro rodiče dětí 5-12 let: o příměstský tábor na faře během letních prázd-
nin… [celkem 63 odpovědí] 
nemám zájem         31 hlasů 
bych dost možná měl zájem někdy během prvních tří týdnů prázdnin  18 hlasů 
bych dost možná měl zájem někdy během posledních tří týdnů prázdnin  14 hlasů 
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6. Ve farnosti bych rád … [celkem 146 odpovědí] 
 více mší       1 hlas 
 více přednášek o duchovním životě 32 hlasů 
 biblické hodiny    44 hlasů 
 více společenství    16 hlasů 
 více adorací    10 hlasů 
 více příležitostí ke svátosti smíření 11 hlasů 
 více společenských, neformálních akcí 45 hlasů 
 rozšíření úředních hodin         žádný hlas 
 rozšíření kněžských hodin               1 hlas 
 větší zapojení do ekumenismu  15 hlasů 
 nic z toho    26 hlasů 
 jiné: vše je dostačující (2x); nabídek je dostatek; více vděčnosti za pana faráře a vše, co dělá; jsem 
naprosto spokojen; více pozornosti k lidem na okraji společnosti; dlouhodobou duchovní formaci, 
např. Kurzy alfa, Život v Duchu svatém podle Sieverse; pro mě je výběr dostačující, duchovní obno-
vu, setkání s modlitbou za ostatní, hlavně více zájmu o ty starší, ty už jsou mimo zorné pole zájmu 
(nejsou asi perspektivní?); více zpěvu, málo se zpívá jak při mši, tak kolektivně; křížové cesty, 
májové pobožnosti - děti říkaly básničky každý den; smekám klobouk za všechny aktivity, které 
ve farnosti máme; aby bylo stále hodně mší (např. i v neděli večer); vše je tak, jak má být; snad 
větší zapojeni do života města, i když mě nenapadá nic konkrétního (hledat Boha ve všech věcech); 
vše mi vyhovuje; aktivní účast na ohlášených akcích  
 
 
7. Rád bych, aby farnost byla… [celkem 148 odpovědí] 
 více aktivní na Facebooku   17 hlasů 
 více aktivní na YouTube   23 hlasů 
 více aktivní na svých internetových stránkách 18 hlasů 
 více vidět v Jitřence    70 hlasů 
 nic z toho     38 hlasů 
 jiné: vice nabízela ,,akce" pro širokou veřejnost, jako byly přednášky o obrazech atp.; dostačující; 
Byl bych rád, kdyby pan farář zase natáčel občas videa na YouTube jako například rozbor/
zamyšlení nad Vyznáním od sv. Augustina. Chápu, že je to náročné, ale ta videa jsou skvělá;  
vždy pokorná; více aktivní v zapojení se do různých aktivit farnosti; více aktivní v životě města 
Poličky; méně je někdy více;  dobrý; Instagram; současný stav je vyhovující; současný stav je asi 
vyhovující; hlavně upřímná!, také v okresním i krajském tisku, především náboženském, konají se 
akce, otevření kostela a biřmování a v Katolickém týdeníku nebyla ani čárka; vše je dostačující; 
nedělní mše na YouTube; propojena s naší školou; myslím, že teď je to tak nějak akorát :-);  mám 
pocit, že zájem farnosti by neměl směřovat ke zvýšené aktivitě na sociálních sítích a webu, ani 
sebelepší PR nezajišťuje funkce, natož život na věčnosti; právě jsem zjistila, že farnost je na fb :-); 
Nemyslím si, že by v době bez opatření a omezeni musela byt farnost aktivní vice na elektronic-
kých platformách. Zprávy, info a příspěvky na stránkách farnosti jsou super. Osobni kontakt 
a komunikace nemůže nahradit Facebook a jiné kanály; pokorná a sloužící; vše mi vyhovuje; více 
vidět v kostele o akcích farnosti 
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8. Nové internetové stránky farnosti … [celkem 161 odpovědí] 
jsou skvělé  53 hlasů 
jsou v pořádku  96 hlasů 
se mi nelíbí  12 hlasů 
 
9. Kázání při mši svaté … [celkem 187 odpovědí] 
by měla být delší     6 hlasů 
by měla být kratší   11 hlasů 
jsou akorát dlouhá 170 hlasů 
 
10. Socha Nejsvětějšího srdce Ježíšova by v lodi kostela sv. Jakuba…  
[celkem 175 odpovědí] 
měla zůstat   141 hlasů 
nemusela být/nevím   27 hlasů 
neměla být     7 hlasů 
 
11. Socha sv. Terezie od Dítěte Ježíše by v lodi kostela sv. Jakuba…  
[celkem 175 odpovědí] 
měla zůstat   131 hlasů 
nemusela být/nevím   37 hlasů 
neměla být      7 hlasů 
 
12. Socha sv. Antonína by v lodi kostela sv. Jakuba… 
[celkem 175 odpovědí] 
měla zůstat   128 hlasů  
nemusela být/nevím   40 hlasů 
neměla být     7 hlasů 
 
13. V kostele sv. Jakuba … [celkem 182 odpovědí] 
slyším povětšinou dobře  106 hlasů 
slyším jak koho a jak kdy   65 hlasů 
slyším špatně     11 hlasů 
 
14. Celodenní otevření kostela sv. Jakuba...  [celkem 180 odpovědí] 
vítám    132 hlasů 
mi přijde příliš nebezpečné   48 hlasů 
 
15. V kostele sv. Jakuba… [celkem 183 odpovědí] 
by měl být uprostřed lodi podobný koberec jako v nedávné minulosti 50 hlasů 
by koberec být neměl       65 hlasů 
nevím/je mi to jedno       68 hlasů 
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16. Panské lavice by… [celkem 178 odpovědí] 
měly zůstat, kde jsou      102 hlasů 
by se měly přesunout na emporu (patro bočních lodí vedle kůru)   24 hlasů  
nevím/je mi to jedno        52 hlasů 
 
17. Pastorační rada farnosti mi osobně…  [celkem 158 odpovědí] 
chybí    56 hlasů 
nechybí  102 hlasů 
 
 
18. Podle mě by v pastorační radě farnosti neměly chybět tito lidé:  
[celkem 57 odpovědí] 
 
Obecné návrhy:  
Lidé by měli kandidovat, aby se volilo z lidí, kteří se chtějí účastnit; nechci jmenovat 
konkrétního člověka, ale rád bych tam viděl někoho z mladých mezi léty 25-30; lidé, 
kteří mají čas a ochotu něco dělat - ne jen diskutovat; ředitel kůru, pastorační asis-
tentka, varhaník; různých věkových kategorií; zástupci jednotlivých věkových skupin 
a společenství, dále zástupce Charity, scholy; u kterých se sejde vlastní chuť se zapo-
jit s poptávkou druhých; kteří jsou ochotni pracovat; kteří mají svůj názor a řeknou 
ho; demokraticky zvoleni s tím, že mají chuť pracovat. Nikdy člověk neví, co někte-
ří dokážou. A myslím, že by si tam i pan farář vždy měl doplnit několik lidí, se který-
mi má dobrou zkušenost a dobře se mu s nimi spolupracuje; Aktivní lidé, zástupci 
Charity a dalších uskupení; kteří mají možnost se aktivně zapojovat a dané věci ro-
zumí a mají srdce otevřené pro hlas Ducha sv.; správce farnosti a jeho asistentky, 
zástupce seniorů, dospělých, mládeže, rodin, ... osoba věnující se sociální, psychoso-
ciální oblasti, ekonomické stránce farnosti, zdravotnictví, takový multidisciplinární 
tým; ti, co jsou schopni a ochotni pro farnost něco dělat; lidé, kteří o tuto službu 
mají zájem; mladí i staří; o. Tomáš a pastorační asistentky :); zástupce scholy, zástup-
ce akolytů, zástupce každé věkové skupiny (mládeže, mladých manželů, středního 
věku i seniorů), ti, kteří jsou ochotni pro farnost něco udělat; pestrost názorů na faře 
je důležitá. Farní rada má dodat pestrost, informace a nápady a ne spasit farnost; 
někteří lidé dnes už ani nevědí, kdo tam byl; nikdo; aktivní, vzdělaní, zapáleni pro 
víru, ale hlavně komunikativní, vlídní; zástupci spolků (Charita, Svatojosefská jedno-
ta), zástupci větších skupin ve farnosti, zástupci různých věkových skupin (senioři, 
mládež, stření věk); ti, co se pravidelně zapojují do chodu farnosti; farníci, kteří jsou 
ochotni pracovat; zástupce schol, Charity, Svatojosefske jednoty, zástupce za mlá-
dež/děti, zástupce za generaci do cca 50 let, nad 50 a zástupce seniorů. Zkušený 
stavební technik - údržba, opravy...; dle výběru farníků 
 
Jména (seznam těch, kteří byli uvedeni alespoň jednou bez zvláštního pořadí)  
Eva Skalníková, Jitka Balášová, Petr Dvořák jr., Vojtěch Klimeš, Marie Staňková, 
Michal Popelka, Klára Kadidlová, David Sršeň, Josef Baláš; Michal Šafář, Anna Na-
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vrátilová, Kateřina Grubhofferová, Jana Flídrová, Štěpánka Dvořáková, Věra Kli-
mešová, Martin Baláš, Ing. Petr Šafář, Alena Dvořáková, Petr Škvařil, Jiří Vraspír, 
Standa Grubhoffer, Markéta Šafářová, David Šafář, Tadeáš Navrátil, Alena Kastne-
rová,  Marie Šafářová, Jiří Coufal, Josef Kutil, Petr Češka, MUDr. Jaroslav Haman, 
Jana Stodolová, Jakub Klimeš, Alena Balášová, Stanislav Větrovský,  Věra Klimešo-
vá ml, Eva Vymětalová, Marie Klimešová, Pavel Klimeš, Jan Stodola, Petr Dvořák, 
Karel Uttendorfský 
 
19. O ekonomice farnosti… [celkem 176 odpovědí] 
bych byl rád více informován     70 hlasů 
nepotřebuji být více informován   106 hlasů 
 
20. Do rozhodování o záležitostech farnosti… [celkem 164 odpovědí] 
bych byl rád více zapojen     33 hlasů 
nepotřebuji být více zapojen   131 hlasů 
 
21. Farního posla… [celkem 185 odpovědí] 
čtu zpravidla (skoro) celého  126 hlasů 
otevřu a většinou něco přečtu    51 hlasů 
víceméně ignoruji       8 hlasů 
 
22. Ve farnosti mne těší/mám rád: [celkem 108 odpovědí] 
 
skvělá hudba; že se dá s farářem bavit na rovinu; kázání, což člověk ocení, až když je 

někde jinde; její současný duchovní správce, děcka, opravený svatý Jakub, někteří 

farníci/farnice; všechno; nedělní dětské rytmické mše, farní kavárna; rytmické mše, 

pohodového pana faráře; slušné množství dorostu; všechno; mše svaté v kostelích 

v celé farnosti; nic nás nenapadá; blízkost farního společenství, vzájemné sdílení, 

humor otce Tomáše; že máme dobrého faráře, velmi kvalitní kázání ET, zapojení 

mládeže, téměř profesionální hudební doprovod, mládežnické scholy, opravy 

a údržba farního majetku, když je třeba - velký počet obětavých a štědrých lidí; mše 

svaté se zdejším knězem, přístupnost kostela a fary, stávající zavedené věci (roráty, 

velký počet mší, častá možnost svátosti smíření); mše svaté, pocit ,,domova"; přátel-

ská atmosféra, vztah o. Tomáše k farníkům; počet mladých farníků; mladí farníci 

a rodiny s dětmi; společenství a mnoho fajn lidí; konečně dostavěný kostel, budoucí 

oprava kostela v Pomezí a dvoje opravené varhany, ducha obohacující mše každou 

neděli, výborná a povznášející kázání pana faráře a jeho humor; velice pěkný přístup 

k dětem jak v náboženství, tak při ostatních aktivitách, všem velké díky; setkáni 

s Bohem a lidmi; rytmické mše, aktivity pro děti a mládež, farní pouť; mše sv., mi-

nistrantské schůzky, pan farář; možnost přijít do kostela kdykoliv, zdařilé webové 

stránky, způsob současného úklidu, obětavost kněze a celého farního týmu. Dále 

nabídky služeb pro starší lidi. Moc děkuji za vše; těší mne aktivity, které spojují hod-
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né lidí; Jsem ráda za nové internetové stránky, které jsou pro mne dobrým zdrojem 

informací o životě a aktivitách farnosti. Jsem ráda za Vaši otevřenost a schopnost 

naslouchat; líbí se mi, když při kázání nemluvíte od ambonu, ale z lodi kostela, pří-

padně když navážete kontakt s lidmi otázkou, na kterou může každý farník dát od-

pověď, pokud chce; těší mne rozmanitost aktivit farnosti a ekumenická otevřenost; 

kázání pana faráře a jeho přednášky na YouTube, schůzky dětí, schola, farní web...;  

setkávání s lidmi; otevřenost kněze, ochota pastoračních asistentek, krásné rodiny 

s dětmi, výborná schola; kněžské hodiny - možnost se vyzpovídat; bohoslužby 

v  nádherném chrámu svatého Jakuba, že každý může přispět tím, co může nabíd-

nout (svoje schopnosti, možnosti...); vše; přednášky pana faráře - dějiny umění, 

Dantova Božská komedie a možnost poslechnout si mnoho věcí ze záznamu na 

stránkách farnosti… kvůli práci se jich často nemohu zúčastnit osobně… dále oce-

ňuji možnost zapůjčit/koupit si zajímavé knihy u vstupu do kostela. A snaha přiblí-

žení interiéru kostela sv. Jakuba formou expozice a knihy; že tady kněze vůbec má-

me,  že má p. farář krásně připravená a smysluplná kázání, že učí moje děti nábožen-

ství a v době covidu připravoval pro ně i videa Místo nábožka, že dotáhl opravu 

kostela do konce, že se používá k bohoslužbám kostel sv. Michaela; že existuje 

a nějakým způsobem žije. Mám ráda pobožnosti a mše v kapličkách v okolí Poličky, 

noční pouti, ranní mše sv., roráty, přednášky a kázání pana faráře, naše manželské 

společenství, farní kavárny, akce, kdy farníci vytvářejí něco pěkného pro společen-

ství města (otevřený kostel + provázení hostů, koncerty, výstavy, Tříkrálová sbírka 

s průvodem, Čas pro neobyčejné zážitky, živý betlém, vznik knihy o kostele sv. Ja-

kuba atp.). Jsem ráda za dokončenou opravu kostela a varhan...;); kněz, který slouží 

do roztrhání těla; že máme výborného kněze; poznávání lidí z poličské farnosti; 

jsem spokojená; Těší mě všechno, co se ve farnosti děje, i když se nemohu všeho 

účastnit. Děkuji moc otci Tomášovi za vše, co dělá pro farníky a farnost. Přeji mu 

hodně zdraví a síly Ducha svatého; vstřícný a naslouchající pan děkan; kostel sv Ja-

kuba, pravidelnost mší; že mohu být její součástí, cítím se v ní skoro jako doma, je 

mi v ní dobře a děkuji za našeho báječného pana faráře :-); upřímnost našeho kněze; 

otevřenost fary, přednášky o. Tomáše, nedělní rytmické mše, farní den, další společ-

né akce farnosti, nabídka aktivit a námětů pro duchovní růst během adventu, postní 

doby, za to velký dík; krásný a důstojný zpěv při mši svaté; trefná dětská kázání; 

opravený kostel; vstřícnost lidí - ale je jich tu moc málo; otce Tomáše, společenství 

farníků; mše sv.; že máme takového kněze; dobrá, přátelská atmosféra, důstojně 

a krásně vedené bohoslužby; volný přístup do kostela a do kaple, možnost vrátit se 

k přednáškám na YouTube; těší mě, když ještě stále mohu být užitečný při údržbě 

fary a zahrady; setkávání; otec Tomáš, nové varhany u sv. Jakuba a to, že mohu hrát, 

že mohu nosit Eucharistii lidem. Sám nevím, jak jsem si to všechno zasloužil :-), 

i když to dost často ,,vořu“. Moc děkuji;  vřelý přístup pana faráře ke všem farní-

kům, vydávání Farního posla; pocit společné komunity s ostatním farníky, zvláště 
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dříve, pokud byl kostel při mši plný. To teď během covidu vymizelo. A ,,žlutá" kni-

ha je super...; ráda se setkávám s lidmi, ráda zpívám; mám radost z krásné opravy 

celého kostela; adorace, každá mše svatá, setkávání s farníky, hudební doprovod - 

sbor paní Heylové, dětské, mládežnické sbory; jsem šťastná, že pan farář 1x za mě-

síc koná osobní návštěvu – díky; setkávání na faře; nic mě nenapadá; farní kavárnu, 

přednášky; hry na kytaru, dětské mše, kázání; že se modlíme a chválíme Pána pomo-

cí písní; hudba na opravené varhany; aktivita farnosti; poutě, Farní posel, příspěvky 

pana faráře; společenství, přátelství, možnost někam patřit; nyní např. děkuji za ro-

ráty u sv. Jakuba, přednášky p. faráře, které si mohu poslechnout doma; různé du-

chovní přednášky nebo promluvy mimo mše sv., setkávání lidí po mši sv., farní ka-

várna (mimo covid období), farní pouť; že fungují společenství; lidé se po mši svaté 

zastaví před kostelem a povídají si; chodí na mši svatou rodiny s dětmi; můžeme 

zpívat s kytarou; máme uklizeno; máme květinovou výzdobu; máme Farního posla; 

máme svého pana faráře....; že se můžeme scházet např. při modlení maminek; pří-

jemné prostředí (klid, pohoda...); těší mne, jak to je; pravidelná tradice dětských tá-

borů, neformální setkání, farní dny; laskavý přístup p. faráře k farníkům, dětem; 

schůzky dětí a spolčo; setkávání, kamarádi, naše rytmická schola; poličská farnost je 

nadprůměrně zpěvná; setkávání dětí, schola, povzbuzování otce Tomáše (např. ad-

ventní úkoly), zapojení farníků do chodu farnosti (úklid, květiny...); že mohu být 

aktivní např. ve zpěvu; lidský přístup pana faráře, mše ♥, přednášky (je skvělé, že 

jsou i na YouTube), celkově se domnívám, že se máme skvěle a velmi oceňuji, že 

i když v jiných farnostech mše nebyly nebo málo, v naší ano, za to jsem velice vděč-

ná. Líbí se mi květinová výzdoba. Jsem vděčná, že je kostel otevřený a jsem vděčná 

i za tu možnost zapálit svíčku u oltáře P. Marie. To všechno mě moc těší ♥; počet 

mladých rodin; novogotický vzhled kostela sv. Jakuba; vlastní kázání pana faráře; 

jemnost, krása a cit, který vnímám z našeho kostela i z dění uvnitř něho. Kázání 

a promluvy pana děkana. Květiny, které celoročně zdobí faru. Otevření kostela 

téměř celý den. Přednášky a biblické hodiny, které si mohu poslechnout i na 

YouTube; otevřenost pro okolní svět; možnost se vyjádřit, ale co se týká rozhodo-

vání ohledně inventáře v kostele, ekonomiky nebo i oblečení pana faráře, popř. dal-

ších záležitostí, mám ráda, když se těchto rozhodnutí účastní erudované osoby, kte-

ré do dané záležitosti vidí, rozumí jí a dokáží moudře rozhodnout; možnost setkání 

s Bohem a s lidmi; homilie o. Tomáše a jeho práce pro farnost, vynalézavost pasto-

račních asistentek, aktivita a kreativita mladých, zejména hudebníků; farní budova 

otevřena pro veřejnost; scholu, farní kavárnu, společenství, akce farnosti, pana fará-

ře:); schola, farní kavárna, společenství, společné kulturní i sportovní akce, pan fa-

rář:), videa na YouTube; v rámci toho, kdy jsem v Poličce, jsem spokojen s tím, co 

je; snaha věnovat se všem generacím; krásný kostel; pomluvy, které jsou brány za 

pravdivé, větší otevřenost vůči ostatním; otec Tomáš a jeho obětavost, poučná kázá-

ní, Farní posel, ostatní farníci, kteří pomáhají, varhaníci, schola, scholička; Největší 
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radost mi udělala kniha Svatý Jakub. Je výpravná, srozumitelná i pro neodborníky. 

Děkuji!; svíčky u oltáře P. Marie; krásné mše sv., velmi krásná liturgie, vstřícnost, 

promyšlená kázání, přednášky; těší mne, že máme dobrého a obětavého kněze 

23. Ve farnosti mne mrzí nebo mi chybí: [celkem 77 odpovědí] 
 
Větší apel na to, že církev není servisní organizací, ale společenství, které lidi musí 

aktivně tvořit; Mrzí mne, že je jen málo lidí, kteří vnímají farnost jako svoji ,,širší 

rodinu" a podle toho se chovají. A že neumíme dát zakusit lidem osobní přijetí 

a zájem; Někteří věřící ani na slavnost s nunciem nedokáži přijít rozumně oblečeni, 

šortky, trenky, tílka - to bylo nepřijatelné a za hranou.  Chtěl jsem o tom napsat člá-

nek, ale pak jsem to neudělal; napojení činnosti mladých na obecnou činnost farnos-

ti; více ekumenismu a důraz na malá společenství; větší možnost setkávání; v kostele 

zpěvník - odpovědi k žalmům; nic nás nenapadá; setkávání na farárně; v období 

pandemie mše v kostele místo farní kaple (co nejvíce eliminovat přenos covidu); 

nenapadá mě nic konkrétního; nemám pocit, že mi něco vysloveně schází, asi aby se 

více farníků cítilo ve farnosti jako doma, více se zapojili; rozdělení na Zahálkovce 

a ostatní; tiché rozdělení z minulosti; že vše dělají stále stejní lidé a nezapojují se více 

ti, co mohou; nic, jsem spokojený; občas chybí číslo písně na displeji při rytmické 

mši; více osobní komunikace; možnost seznámení se s novými farníky - vadí mi, že 

o nich nevím více (zvláště nyní v době ,,skrytých tváří" a logické širší nabídky mší 

sv.); Chybí mi společná dlouhodobá duchovní formační aktivita (myslím si, že by 

mohla podpořit aktivitu ve farnosti). Mohu se mýlit, ale zaznamenávám situace, ze 

kterých cítím slabou důvěru mezi knězem a farníky; Také mi chybí na začátku mše 

svaté nějaké neformální ,,slovo“, které by navázalo ,,spojení", přivítání se, vyslovení 

toho, že jsme spolu rádi, že se na společné slavení nedělní mše svaté těšíme; chybí 

mi společné rozhodování o chodu farnosti – pastorační rada, hledání spirituality, 

duchovní život, společné ekumenické akce otevřené lidem z města, zkusila bych 

nabídnout holčičkám, zda nechtějí ministrovat; aktivní práce s rozvedenými; že jsem 

do ní nikdy nezapadla; setkávání manželských párů; nic; chybí mi farní kavárna, ale 

chápu, že v této epidemické situaci by byl její provoz velmi komplikovaný; funkční 

pastorační rada,  o kterou by se pan farář mohl opřít; Že je hodně lidí, kteří se přidr-

žují na samém okraji života farnosti a aktivní skupina pro ně postrádá přitažlivost. Je 

těžší žít v poličské farnosti jako jednotlivec, když nenáležíte k nějaké silné rodině; 

kněz by si měl najít čas na ,,odpočinek"; větší soudržnost; více se otevřít pro nově 

příchozí lidi; nechybí mi nic; naprosto nic mi nechybí, jsem spokojená; větší porozu-

mění mezi farníky; větší iniciativnost; chybí mi odvaha více se zapojovat při čtení 

Písma; Chybí mi pastorační rada, která by byla spoluzodpovědná za rozhodování ve 

farnosti, která by se také podílela na zlepšení komunikace. Nyní mám pocit, že jsou 

ve farnosti slyšet jen ti, kteří jsou průbojní, tj. pouze určitá skupina lidí; Líbily by se 

mi vícedenní poutě či cesty pro menší skupinky lidí s o. Tomášem (např. pouť do 
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Říma, putování po stopách některého ze svatých apod.); Líbila by se mi větší pod-

pora a aktivita od o. Tomáše směrem k mlaďochům, kteří se věnují mladším dětem 

(schůzky, chaloupky), být s nimi pár dní na chaloupce, nabídnout např. mši apod.). 

Oni si sami neřeknou; Přihlašování, díky kterému se nedá jít do kostela. Kolik far-

ností ho mělo přes celý rok? Odmítnutí někdo nedá. Vzkaz pro farníky ,,nejsi vítán" 

je opak otevřené náruče. Je pro společenství devastující. Byť je z pohledu pandemie 

racionální; chybí mi socha Panny Marie; mladší ministranti; rozhlas (od ambonu) 

zbytečně řve a je to až obtěžující; chybí mi farní kavárna, mrzí mne občasná nekon-

struktivní kritika některých lidí; chybí mi farní kavárna; Jsem nadmíru spokojen 

a děkuji za nezasloužená obdarování.  Přemýšlím, zda v budoucnu neudělat nějaké 

neformální modlitební setkání v kostele otevřené pro všechny tak, aby mohl přijít 

kdokoliv, třeba na papírek napsat, co ho trápí, a za ty lidi se pak modlit. Prokládat 

třeba písněmi z Taizé. A možná více prosit společně o dary Ducha sv. a využívat 

jich a tím pomáhat druhým. Asi by bylo dobré mít nějaké školení, jak se za druhé 

modlit a jak na dary Ducha sv., jak s Duchem svatým více spolupracovat, aby On 

konal; když při mši svaté chybí ministrant a pan farář si musí asistovat sám!; upřím-

nost, pravda, dobrota, láska ,,ne hraná" a milosrdenství; že nás katolíků není v Polič-

ce víc; momentálně mi vadí zapisovat se na nedělní mši sv., trochu mě to odrazuje 

na mši chodit; bohatší výzdoba živými květy, hlavně nebývá krásná květina u P. Ma-

rie, dříve tam byla stále!; chybí mi mládež a střední generace ve všední dny; nic mě 

nenapadá; májové pobožnosti pro děti; spory; mrzí mě, že málo chodím do kostela 

a ke zpovědi a neúčastním se všech aktivit; pastorační rada a skrze její členy lepší 

komunikace a informovanost; větší otevřenost i lidem nevěřícím; nic mně nechybí; 

nic mi nechybí; Pomezí je specifické. Chybí tu úplně všechno, ale jsme tu moc rádi. 

Fara byla v minulosti prodaná, prý ale farnosti patří stodola. Byla bych vděčná, kdy-

byste zjistili, jak je to ve skutečnosti. Chybí mi hodiny na věži kostela v Pomezí; 

možná větší informovanost o plánovaných změnách např. presbytář; že téměř ne-

máme zpívané mše (alespoň Otčenáš by šel?:-)) a nějaký prostor pro zpětnou vazbu 

a diskuzi k přednáškám např. (nedá se nikam napsat ani děkuji :-)) a nebo i prostor 

pro diskuzi k jiným tématům (možná někde je, ale nevšimla jsem si ho) nebo třeba 

ke kázáním (aby bylo možné se doptat na nějaké věci atd.); rozdělení na Zahálkovce 

a ostatní; vice hezkých slečen; Chybí mi farní rada, která by pomohla panu děkanovi, 

aby nemusel vše nést na svých bedrech. Mrzí mě, že jsme tak trochu ,,ospalá" far-

nost; Pokud má kdokoli zájem něco správného ve farnosti podniknout, je to moc 

fajn a dobře. Ti, co jen kritizují, nemají svůj názor a jiný nápad a musejí být vidět, je 

kontraproduktivní a nese s sebou známky jednání mnohých politiků; K otázce odí-

vání: nevíte, jak má kněz být oblečený?; kněz, který by byl lidský, chápavý, neovliv-

nitelný jen jednou skupinou lidí a nehrál si na ,,někoho", čím není, a nesnažil se být 

vtipný, když mu to nejde; po znovuotevření kostela jsem předpokládala návrat 

k původnímu uspořádání (nadále chybí centrální lustr, deskový oltář); mrzí mě, že je 
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teď méně farních akcí z důvodu omezení; Mohly by být on-line přenosy bohoslu-

žeb. V ohláškách zdůraznit, když je svátek/slavnost a uvést čas a kostel (mně se to 

tak lépe pamatuje a myslím, že to může pomoci i jiným); zapojení více lidí do rozho-

dování o dění ve farnosti; nechybí mně nic; nevím; při svátosti smíření před svátky 

(Vánoce, Velikonoce, Dušičky) - více možností v odpoledních hodinách; chybí mi 

farárna; mrzí mne občas vzájemné vztahy mezi farníky (nekomunikace, netolerance 

jiného názoru) 

 
24. Do života farnosti bych se rád zapojil nebo pomohl následujícím způso-
bem (soukromé) [celkem 82 odpovědí] 
 
25. Moje jméno (soukromé) [celkem 94 odpovědí] 
 
26. Můj věk:  [celkem 174 odpovědí] 
  
14-19 let    8 hlasů 
20-29 let  22 hlasů 
30-39 let  21 hlasů 
40-49 let  28 hlasů 
50-59 let  33 hlasů 
60-69 let  23 hlasů 
70-79 let  28 hlasů 
80-89 let  11 hlasů 
90+ let          žádný hlas 
  
27. Jsem  [celkem 173 odpovědí] 
muž 70 hlasů 
žena 103 hlasů 
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Jak bylo předesláno, rozsáhlejší první dojmy z ankety naleznete ve videoformátu na 
stránkách farnosti. Zde chci uvést ty nejpodstatnější věci, které mi z této akce zatím 
vyplývají, ale nad výsledky budu i nadále přemýšlet a vyvozovat z nich důsledky. 
Pokud v některých ohledech interpretuji výsledky nesprávně, budu rád, když mne na 
to upozorníte a otevřete diskuzi.  

• kdyby měla být v Poličce jediná mše svatá v neděli dopoledne (což není vůbec 
jisté), měla by být mezi devátou a desátou hodinou  

• poměr rytmiky a varhan je na mši v 10:30 obecně přijímán jako správný a kvalita 
hudby je pro mnohé farníky důvod k radosti; také dětská kázání jsou akorát často  

• o letním příměstském táboře na faře má cenu uvažovat 

• farníci projevili nemalý zájem o biblické hodiny, přednášky o duchovním životě 
a neformální  společenské akce 

• nezanedbatelný  zájem je také o to, aby farnost byla víc vidět v Jitřence 

• tři sochy v lodi kostela sv. Jakuba mají s velkým odstupem podporu farníků 

• celodenní otevření farního kostela velká část farnosti vítá  

• koberec se do kostela sv. Jakuba vracet asi nebude 

• nezanedbatelná část farníků by byla ráda informována o ekonomice farnosti, to 
hodlám respektovat a poskytovat více informací 

• máte rádi Farního posla 

• velká řada farníků je za naši farnost vděčná, dokážou se z toho radovat a vidí na 
ní spoustu pozitiv 

• z opakovaných potřeb farníků mi nejvíce vystupuje touha po smíření někdejších 
rozdělení, touha po vytváření vřelejšího a otevřenějšího společenství, ve kterém 
se nově příchozí budou cítit více vítáni a které bude více aktivní i v rámci města 

• řada farníků vnímá potřebu aktivizace širšího okruhu lidí v zapojení se do farnos-
ti a služeb v ní 

• mnozí z Vás se těší na znovuotevření farárny 

P. Tomáš  

Počátek farářova rozmýšlení  

o výsledcích ankety 
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„Tak co, pane faráři,  
už je Vám líp?“ 

Někteří mi tuto otázku kladou, jiní se stydí, jiné to mnoho nezajímá a já pořádně 
nevím, jak na ni stručně odpovědět. Proto se pokusím odpovědět článkem, který 
mohou s klidným srdcem přeskočit všichni, které farářské personálie nezajímají.  

Krátká odpověď zní: „Ano, je mi líp a jsem Vám tuze vděčný za všechny Vaše mod-
litby, pomoc a péči.“  

A teď k té delší odpovědi. To, že mi je líp, ještě neznamená, že jsem v pořádku. 
V průběhu roku, zvláště v letních měsících, mi totiž bylo opravdu špatně. Trpěl 
jsem nespavostí, neschopností se soustředit, měl jsem značné výpadky paměti, těžko 
jsem kontroloval své emoce, nebyl jsem schopen mluvit, myslet, sloužit mši nebo se 
setkávat s lidmi.  A pokud jsem toho schopen byl, tak s velkým výdejem energie, 
která mi ale už tak chyběla.  

Z několika lékařských vyšetření včetně magnetické rezonance mi už přišly nadějné 
výsledky bez nějakého nálezu. Z toho lze usoudit, že vše bylo pravděpodobně způ-
sobené obyčejnou  zátěží a stresem spojenými s několika mimořádně náročnými 
událostmi, které mne minulý rok potkaly a nalezly mne bez energetických rezerv.  

Takový náraz na hranice svých schopností zažili mnozí z Vás a patří i do repertoáru 
zkušeností velké části farářů. Není ani těžké najít takové kněze, ze kterých podobná 
zkušenost nadělala podivíny nebo je vedla do větší uzavřenosti ve své komfortní 
zóně a uzavřenosti novým vztahům. Tuze nerad bych, aby se mi toto stalo.   

Dle odborné literatury a názoru psychologů je obnova sil a schopností v podobných 
případech možná a snad i pravděpodobná, pokud se nebudu přetěžovat prací a pře-
devším stresem. Délka takové obnovy se ale dost možná bude počítat spíše na roky 
než na týdny.  

Jeden z kroků, které jsem se rozhodl udělat, je zavedení ledna a září jako odpočin-
kovějších měsíců, ve kterých budu k dispozici méně (jak to bude vypadat konkrétně 
tento měsíc, je popsáno dále na této dvoustraně). Snad tato opatření pochopíte 
a nebudete je považovat za projev mé lenosti nebo nedostatečné lásky k Vám.  

Může se stát, že někoho z Vás napadne otázka, jak byste mi mohli pomoci. Alespoň 
mne tato otázka napadá, když vidím, že někdo prochází obtížnější částí života. Je 
pro mne přirozené tuto otázku, pokud je mi položena, od sebe odpálkovat, protože 
ani vymýšlení toho, jak by se mi dalo pomoci, není často v mých silách a schopnos-
tech. Ale pravda je taková, že existuje řada lidí, bez kterých by můj pád a útlum byly 
mnohem horší a obnova sil vzdálenější. Jedná se především o ty lidi, kteří často zce-
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první stupeň - beze změny 

6. třída -  místo zůstává, čtvrtek 14:30, vyučuje Tomáš Rádek (katecheta D. Újezd) 

7. třída - místo zůstává, čas zůstává, vyučuje Jana Klimešová 

8. třída - učebna na faře, spojeno s deváťáky, pátek 14:00, vyučuje V. Klimeš 

středoškoláci - místo a čas zůstávají, vyučuje P. Ondřej Špinler  

Děkuji za pochopení. Modlete se prosím za katechety.  

Lednová výuka náboženství 

la mlčky přebírají práci, která by jinak dopadla na mne. Nebudu je jmenovat, abych 
náhodou někoho neopomněl, ale jsem  vděčný každému z Vás, kéž Vám Pán odpla-
tí. Fakt, že je o nějaký výsek služeb a povinností ve farnosti postaráno a nevyžaduje 
to ode mne vůbec žádné zapojení či kontrolu, mi byl velkou pomocí. Tedy odpověď 
na otázku, jak  pomoci farářovi, je jasná - sloužit ve farnosti. Jen o jedno Vás pro-
sím, abyste Vy, kdo se z důvodů zdravotních, stáří či vytíženosti služeb účastnit ne-
můžete, tento odstavec nebrali jako osten či dokonce výčitku.     

Abych zakončil článek optimisticky a zcela pravdivě, mohu říci, že mne v posled-
ních týdnech napadají nové způsoby, jak se pokusit přiblížit obyvatele Poličky a její-
ho okolí Pánu Bohu. A nejen to, dokonce se těším, až je vyzkoušíme. A to je pocit, 
který už jsem dlouho nezažil. Tak se snad blýská na lepší časy.     

P. Tomáš 

Lednová omezení 
V lednu budou kvůli dovolené mše svaté pouze v pátek, sobotu a neděli dle obvyk-
lého pořádku včetně nedělní večerní + mše na Zjevení Páně 6. ledna. Na tyto mše 
také častěji budou dojíždět  důstojní pánové ze Sebranic (kterým za to moc děkuji), 
ale leckteré z nich si odsloužím sám.  

Pokud ode mne budete cokoli potřebovat, paradoxně budu dostupnější o víkendech 
(které budou trochu pracovní) - tedy od pátku odpoledne do nedělního večera.  

Během ledna nebudou kněžské hodiny.  

V naléhavých případech (zpovídání, zaopatření, pohřby) se nezdráhejte zavolat kdy-
koliv. Část ledna budu trávit pobytem u rodiny a přátel, ale nemálo dní hodlám pro-
žít na poličské faře, takže jsem případně na dosah.   
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Oblastní charita Polička  
Tříkrálová sbírka 2022 je tady 

Drazí přátelé,  

… „My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví přejeme Vám…“ 

Nový rok 2022 je tu a kéž je zdravý a dobrý. S novým 
rokem přichází také Tříkrálová sbírka, milá akce, kterou 
jsme každoročně propojeni v darování těm, kteří naši 
společnou pomoc potřebují. Děkujeme Vám, že jste 
v minulých sbírkových ročnících vyjádřili tomuto 
charitnímu dílu svoji podporu. Velice si toho vážíme 
a nabízíme Vám možnost zúčastnit se tříkrálového 
darování i v letošním roce.    

Pokud se tedy rozhodnete začít nový rok dobrým skutkem a napojit se na tříkrálové 
poselství, přinášíme Vám informaci, jak bude možné do Tříkrálové sbírky 2022 
přispět.  

Minulá sbírka v roce 2021 měla, i přes netradiční a mimořádnou formu konání, která 
ostatně přetrvává více či méně i do tohoto ročníku, nebývalý dárcovský ohlas. Pán 
Bůh zaplať. 

Kéž i tentokrát oslovíme a pro záměr sbírky získáme podporu těch, kteří v našich 
charitních službách spatřují smysl a dobro.             

Letošní Tříkrálová sbírka probíhá od 1. do 16. ledna 2022 a v Poličce je 
možné přispět následujícím způsobem: 

• osobním darováním do pokladniček, které jsou umístěny na mnoha 
místech napříč Poličkou - při osobním darování do pokladničky si za 
svůj dar můžete odnést malý balíček s požehnanou křídou, cukříkem 
a kalendáříkem 

 
Dále můžete přispět: 

• bezhotovostně na účet Tříkrálové sbírky  - 66008822/0800 vedeného 
u České spořitelny, a. s. Praha  pokud u platby uvedete variabilní symbol 
777955021, bude příspěvek poukázán přímo Oblastní charitě Polička) 

• platbou přes QR kód 

• zasláním DMS nebo trvalé DMS   
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V poličském regionu letos směřujeme hlavní záměr Tříkrálové sbírky na 
podporu charitní služby Domácího hospice sv. Michaela a na podporu 
služby Otevřené dveře, kde se věnujeme lidem s duševním onemocněním.   
 
Podrobné informace k Vašemu tříkrálovému darování včetně výpisu umístěných 
pokladniček najdete na webových stránkách Oblastní charity Polička – 
www.policka.charita.cz 
 
Ze srdce Vám za Vaši přízeň děkujeme.  
Děkujeme za to, že budete opět s námi – na vlně tříkrálového darování. 
Nechť Vás světlo radosti provází po celý rok! 

 
S úctou Vaše Oblastní charita Polička 

 
str. 18 a 19 připravila Marcela Vraspírová 

 

 

http://www.policka.charita.cz
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Kaple Panny Marie Zázračné 

u Baldy 

V poličském časopise Jitřenka jsme našel zajímavé čtení o menší kapličce nalevo u silnice vedoucí 

z Pomezí k poutnímu místu Balda. Poměrně dlouhý článek, přetištěný v původním znění, 
se nachází ve zmíněném časopise z roku 1892 č. 6 str. 66 a násl. a č. 7 str. 77 a násl. 

s nadpisem ,,Pohádka o lesní kapli u Baldy".  

Pohádka o lesní kapli u Baldy 

Na cestě do Baldy, pokud nebyla 
ještě označena bílými a červenými 
kruhy kolem stromů, byla v lese 
na rozcestí nasypána hromádka 
kamení. Tu odbočili mnozí 
cestou na pravo tak starostlivě, 
jako by levou musilo se 
zablouditi. Zatím však jde přímo 
na silnici od Limberka k Baldě 
vedoucí a přetneme-li silnici, 
ocitneme se za krátko u kamenné 
kaple. Kaple je devět kroků 

dlouhá a sedm široká, uprostřed delších zdí má po 1 zamříženém obdélníkovém 
okně, střechu břidlicovou dvoukřídlovou, nad vchodem, jenž jest ve východní, 
kratší zdi, pozlacený kříž s litým pozlaceným Kristem, uvnitř ve výklenku ve stěně 
proti vchodu stojí krásná socha Panny Marie Lurdské, práce to a dar p. Vojt. Šaffa, 
pod ní jest oltářík, podle stěn postranních po 1 lavici, po stěnách visí obrazy. Na 
levé straně od oltáře v postranním výklenku je socha sv. Josefa z nap. slonoviny 
z Francie, naproti dřevěná socha Panny Marie Cellenské, již přinesli dobrodinci 
z Marie Cell. Ku kapli zachází často procesí z okolí, jež chodí do kaple v Baldě. 
Obyčejně vídáte u lesní kaple stařenku. Je to Terezie Hledíková z Poličky*. Však 
s tím místem spojen byl takřka její život a mnoho pro ně vytrpěla, než dočkala se 
radosti, viděti na něm tu kapli. 

Staviv se jednou u kaple, ptal jsem se na její původ. Stařenka se rozhovořila. 
Vypravovala mi celé pásmo příběhů, jež jednak ve skutečnosti, jednak ve zbožné její 
mysli se tvořilo. Ba věru, je to celá pohádka, která pobaví – a jiného účelu nemá – 
snad toho, kdo uvěří i kdo ne. 

,,Oni ti mladí ničemu již nechtí věřiti.“ Stýskala si nejprve, pohledši mi do očí, by 
z nich vyčetla, nejsem-li také z nich. Výraz mé tváře patrně ji uspokojil, neboť 
usadivši mne i sebe, počala vypravovati: Tomu je již dávno, kdy to začlo. Už r. 1856. 
Kde bych si byla tenkrát pomyslila, co to má znamenat. No tak, abych to vzala hned 
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od začátku. Inu, když tak jednou spím, ve snu přijde ke mně krásný mládenec 
a praví: ,,Musíš dnes jít se mnou!“ a vzal mne pod levou paží a vedl po silnici pryč 
daleko. Cestou jsme ničeho nemluvili, až pak on řekl: ,,Víš, jak jsme teď daleko?“ 
Bála jsem se naň podívat, natož promluvit, protože jsem viděla, že to není člověk, 
že je krásný mládenec, jako s nebe. Když jsem mu neodpověděla, řekl: ,,Teď jsme 
třicet mil.“ A zase jsme šli mlčky dále. Pak on se zastavil a pravil: ,,Počkej, teď musíš 
jít sama, já již s tebou nepůjdu. Jdi po té silnici pryč a přijdeš k lesu. Tam jde cesta 
na levou stranu, tou jdi a přijdeš zrovna ke kapli.“ A zmizel. Musila jsem jít sama 
a skutečně jsem přišla k lesu a cestou v levo ke kapli.  

Kaple byla chudá, ale na oltáři stál krásný svatý, bílý jako sv. Jakub v poličském 
kostele.  Nevěděla jsem, který svatý by byl, tak jářku: ,,Jen který svatý ty jsi?“ Tu 
jsem slyšela hlas, ale neviděla jsem nikoho: ,,To je svatý Šebestian.“ Padla jsem před 
ním na kolena, sepjala jsem ruce a řekla: ,,Ó, ty svatý Šebestiane, oroduj za mne a za 
mé děti, bychom po dobré cestě k Bohu kráčely.“ Svatý otevřel oči a pravou rukou 
mi dal požehnání. Myslila jsem, že musím již jít pryč, když už mi požehnal, ale 
klekla jsem ještě na rohu na to místo, kde ministrant kleká u oltáře a znovu tak 
vzývám světce. On sestoupil dolů s oltáře přede mne a žehnal mi třikrát na hlavu, 
a anděl u něho při tom stál se sv. kalichem v pravé ruce a v levé s třtinou. Když 
světec mi požehnal, anděl podržel kalich přede mnou a pravil: ,,Sem přijde nějaká 
oběť.“ Dala jsem do něho dva krejcary. Svatý Šebestian vstoupil zase na oltář, 
a anděl zmizel. Odešla jsem zase tou silnicí zpět a v tom jsem se probudila. Bylo mi 
divno, co jen je to za sen, že jsem jak živa takový neměla.  

A za několik nocí zase jako by mi něco poroučelo, musila jsem tou cestou sama jít 
ve snu na velký kopec. Viděla jsem ho z daleka, jak se vypíná, a povídám si: ,,Pán 
Bůh mně pomož na ten kopec, já se tam nedostanu, to je výška!“ Ale když jsem tam 
přišla, dostala jsem se nahoru lehko a dobře. Na kopci byl velmi veliký kostel. 
Myslila jsem si, kdo jen mi ty dvéře odemkne, když tam mám jít, že tam v noci 
nikoho nebude. A dvéře se samy otevřely. Na oltáři vidím nahoře Pannu Marii a sv. 
Annu s Pánem Ježíšem uprostřed. Nějaký mužský ke mně přijde: ,,Jestli chceš k těm 
třem svatým jít, přinesu ti schody a budeš moci nahoru.“ Neodvětila jsem, a v tom 
již bez říkání schody přinesl a postavil je na levou stranu vedle oltáře. Šla jsem po 
nich vzhůru a dostala jsem se za záda svatých a hladila jsem je a každého oslovovala 
a chválila: ,,Ty jsi hezký, všichni jste hezcí“ – a užívala jsem s nimi nebeskou radost. 
Když jsem tam hodně dlouho byla, přišel ten mužský zas: ,,Až budeš chtět sejít 
dolů, zase ti přinesu schody na pravou stranu.“ A také je hned přinesl. Slezla jsem 
a odešla a probudím se. Zase jsem se divila, co to bylo za sen. A za několik neděl na 
to zase jsem ve snu putovala s procesím do Marie Cell. Viděla jsem, jak na cestě 
v lese mužští dělali oheň a ženské vařily k obědu polévku, inu, všecko tak, jak jsem 
to později ve skutečnosti viděla.  

Takové sny jsem měla celý rok. Když to dlouho trvalo, proto že jsem v Maria Cell 
nikdy nebyla, ptala jsem se lidí, kteří tam byli, jak to tam přece je, a povídám jim své 
sny. A každý říkal: ,,Je to právě tak, jak jste to ve snu viděla,“ že jsem tomu ani věřit 
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nemohla. Ptala jsem se starého Blažka, on tam každý rok chodil – jemu jsem směle 
mohla věřiti. Zůstala jsem dívat, když i on mi povídá: ,,Ten kopec s tím kostelem je 
na cestě k Maria Cell na levé straně, poutníkům dávají tak schody jako vám ve snu, 
a kaple sv. Šebestiana je několik kroků před Maria Cell, všecko je tak, jak jste to 
viděla.“ Ani jsem to nemohla pochopit. ,,Teto, vy přijdete do Marie Cell,“ pravil. Já 
řku: ,,To není možno, mám hospodářství, a bylo by to pro mne daleko. Spíš 
desetkrát umřu, než bych tam přišla.“ On trval na svém: ,,Věřte, že ta rodička 
Cellenská vás zavolá do Marie Cell, ona vás tam chce mít.“ A plakal: ,,A vy byste si 
toho nepřála?“ Jářku: ,,Přála bych si to, ale není to možno, a co nemožno, Pán Bůh 
nežádá.“ – To bylo v létě. A v půstě přijde ke mně Anna Widmannová z Limberka, 
sestra třetího řádu sv. Františka, a povídá mně: ,,Ve snu přišla ke mně Panna Maria 
a řekla? ,,Jdi k své sestře Terezii, ať putuje do Marie Cell.“ Jářku: ,,Kde pak bych já 
mohla jít do Marie Cell: Není možno.“ A to jsem říkala celý čas, než šlo procesí do 
Marie Cell. Ale když poutníci šli, přece jen mně to trápilo. Bála jsem se to vykonat 
a bála jsem se to nevykonat. Měla jsem píchání v kolenou, myslila jsem, že bych se 
nedostala do kopců, a že bych nemohla odejít od hospodářství. Tak, když druzí šli 
do Marie Cell, abych to nezůstala dlužna, šla jsem do Kettelsdorfu, jako když se jde 
na pouť – zpívala a modlila jsem se. Ale nedošla jsem. Musila jsem zůstat ve 
Svitavech u vdané dcery a celou noc mnou tlouklo. Ráno, když se mělo rozšeřit, 
přišlo něco jako krásný mužský a podalo mi modrou cedulku s čtyřmi na ni 
tištěnými řádky – já umím lépe německy: ,,Gott hat – auf dieser Welt – auch – sehr 
vieles gelitten.“ A zmizelo to. A zas tu tlouklo mnou. Poznala jsem, že je to trest za 
to, že jsem nešla do Maria Cell a prosila jsem Svatou Pannu, by mne nenechala 
umřít a odpustila mi, že jsem neposlechla, - že tam půjdu příštího roku, kdyby 
nevím jak bylo. Tak mě zavezli domů, a sedm neděl jsem ležela, zrovna jak by mně 
to chtělo ukázat.“ ,,Vidíš, teď může být hospodářství bez tebe.“  

Druhý rok jsem šla s procesím, a tu jsem se přesvědčila – však už jsem jim to 
povídala – že je všecko tak, jak jsem to ve snu viděla. – Tu noc, když už jsme se měli 
vracet, zjevila se Widmannové zase ve snu Panenka Maria, by mi řekla, že se bude se 
mnou za rok něco dít. Já řku: ,,Děj se vůle Boží: Co Bůh na mne vloží, ráda přijmu, 
jen budu prosit, abych v hřích nepadla, by trest na mne nepřišel.“ – Když jsme přišli 
z poutu – bylo to v sobotu před svatodušními svátky – po svátcích se Widmannové 
zdálo, že mám dát vysekat figuru P. Marie a ošatit, a tadyhle že stojí tři tlusté stromy, 
tak abych ji na ten nejtlustší pověsila. Tohle místo si Maria vyvolila, zde že chce být 
uctěna procesím, bych šla panu faráři do Limberka a ohlásila to. Tu v sobotu v den 
Narození Panny Marie večer, jen jsem si lehla – ani jsem již nebděla ani jsem ještě 
nespala, byla jsem v takovém polosnění – tu se udělala záře a v ní byla Panenka 
Maria Cellenská s Pánem Ježíškem. Tuze v kráse se zjevila. Záře šla po celé světnici. 
Pravila mi: ,,Nenaříkej, já ti budu ve všem nápomocna.“ Ale když jsem neměla 
peněz, uteklo to až k podzimu. Ve snu zas v sobotu Svatá Panna přišla a řekla 
Widmannové: Jetzt komm ich das letztemal, und wenn nicht, also…“ a ručičkou 
mávla, že by mne stihl trest. Začla jsem se třást strachem, když mi to Widmannová 
řekla, a šla jsem na faru. Pan farář říkal o kauci, ale když jsem stovku sehnala, 
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nepřijal ji. To že nemůže dovolit. Widmannová dosvědčovala, že Panenka Maria jí 
řekla, by mne pobízela, že se všechno stane, ale pan farář nevěřil: ,,Kdyby se to mně 
nebo Josefovi – to byl jeho kuchař – zdálo, to bych dovolil.“ Já jsem ale přece 
vyprosila dříví a dala vysekat ve Svitavech u Haberhaura sochu přes loket vysokou. 
Na šaty, věnec a schránku jsem musila dobré poličské lidi hledat. Stálo to přes 40 
jednušek. Říkali mi, abych to tam dala bez vědomí pana faráře, že on to tam nechá. 
Tak jsem skříň chystala, a tu se mně zdálo, že jsem přišla sem k těm stromům a stál 
tady veliký kostel. Pohlédla jsem vzhůru a povídám si: ,,Bože, kdopak ten kostel 
vystavěl?“ Tu se nebe otevřelo, a bílá oblaka snesla se dolů ke mně, tu na to místo, 
kde teď kaple stojí. A když se snášela níže, vidím na nich dva krásné mládence. 
Sestoupili dolů ke mně a šeptali mi: ,,Přijde pokušitel a budeš mít s ním boj.“ 
Obrátili se a hleděli k slunce západu. Ohlédla jsem se taky. Přišel odtamtud muž celý 
černý a řekl: ,,Tak ty seš ta, co chceš Marii sem dát?“ Když jsem neodpověděla, ptal 
se andělů a odešel. Tak třikrát přišel a ptal se a pak mně hrozil: ,,To se nestane. Já 
jsem ten, který nedovolí!“ A uletěl. Padla jsem na obličej a plakala jsem. Andělé 
přišli ke mně: ,,Neplač, nenaříkej, všecko se to stane.“ Pozvedla jsem hlavu 
a vzhlédnu k nebi. A P. Maria Cellen. v tom se v oblacích zjevila v modrém plášti 
s Ježíškem na ruce. – Tak jsem sem skříň umístila přece, a zázraky zde Matička Boží 
dělala. Abych jim to teda taky už vypověděla, jak to bylo.  

Tak jednou přišla sem vzývat Matku Boží z Korouhve 
holka, těžko nemocná – a šla zdravá domů. Pak 
přinesli ze Stašova těžko nemocné dítě a položili pod 
skříň. Večer dítě vzali a šli domů, a o půl noci matka 
vidí, že je dítě zdrávo. – Jednou jel ze Stašova Šauer 
v noci s koňmi do Modrce a nevěděl, kde je, nechal 
koně samy. Najednou oni zůstali stát a frkali a ne a ne 
dál. Tu on cítil silnou vůni, div se neskácel, ukrutně 
líbeznou. Obrátil se, co tak voní, a tu vidí svit. Nechal 
koně stát, šel k tomu, a tu viděl, že je zde u toho 
stromu. Záře šla od Panny Marie dolů široko okolo 
stromu. Co ještě viděl, nepoví prý nikomu. Pomodlil se 
a vrátil ke koňům. – Také andělé mají to místo 
v uctivosti – konají k němu andělská procesí. Jednou 

slyšel pohrabáč na silnici přelíbezný zpěv, že tak krásně žádný člověk zpívati 
nemůže – a ten zpěv šel s oblak nad tímhle místem. Na poli ďáli lidi, tak si myslil: 
,,Přece jim to řeknu.“ A oni se nemohli ani dost vynadivit – taky ten nebeský zpěv 
slyšeli.“ (pokračování příště) 

*Terezie Hledíková, soukromnice, vdova po Janu Hledíkovi, měšťanu z Poličky, rozená 
Hauptová z Limberka (Pomezí).  Zemřela  8. září 1892 ve věku 83 let  (Jitřenka č. 18 
str. 206/1892). 

str. 20 - 23 připravil Mirek Andrle 



 

24                                                                                            FARNÍ POSEL  

Neděle Božího slova 
23. ledna 2022 

Na závěr Mimořádného jubilejního 
roku milosrdenství 2019 papež 
František navrhl, aby jedna neděle 
v roce byla plně věnovaná Božímu 
slovu. 

„Neděle během liturgického roku věnovaná 
Božímu slovu umožní církvi, aby prožila 
setkání se zmrtvýchvstalým Kristem, který 
i nám znovu otvírá pokladnici svého slova, 
abychom ve světě mohli zvěstovat jeho 
nevyčerpatelné bohatství. V této souvislosti se 
nám vybaví učení sv. Efréma: „Kdo je schopen 
pochopit, Pane, veškeré bohatství jediného ze 
tvých slov? Mnohonásobně více je toho, co nám 
uniká, než toho, co chápeme. Jako ti, kdo 
žízní, pijeme z pramene. Tvé slovo přináší 
množství různých hledisek a početné jsou 
i náhledy těch, kdo je studují. Pán své slovo 
oděl do mnoha krás, aby ti, kdo je zkoumají, 
mohli kontemplovat to, co je jim blízké. Ve 
svém slově ukryl všechny poklady, aby každý 
z nás našel bohatství v tom, co 
kontempluje.“ (Commenti sul Diatessaron 
1,18). Tímto listem chci proto odpovědět na 
mnohé žádosti, které jsem obdržel od věřících, 
aby celá církev sjednotila svůj úmysl v oslavě 
neděle Božího slova. Stalo se běžnou praxí, že 
se křesťanské společenství soustředí na velký 
přínos Božího slova pro každodenní život. 
Mnohé místní církve prostřednictvím různých 
iniciativ přibližují věřícím Písmo svaté, aby si 
s vděčností uvědomili tento veliký dar a snažili 
se ho uplatňovat v běžném životě a být jeho 
věrohodnými svědky.  

V životě našeho lidu by proto nikdy neměl 
chybět tento zásadní vztah k živému slovu, 

kterým se Pán neúnavně obrací na svou 
Snoubenku, aby mohla růst v lásce a ve 
svědectví víry. 

(úryvky z Apoštolského listu daný Motu 
proprio Svatého otce Františka „Aperuit illis“, 
kterým se stanoví neděle Božího slova) 

 

V letošním roce bude Neděle Božího 
slova 23. ledna. Abychom ji mohli 
společně oslavit s užitkem a navzájem se 
obohatit, jste srdečně zváni k tomu, 
abyste se podělili s ostatními o Vaši 
osobní zkušenost s konkrétní pasáží 
v Bibli.  

Od 1. do 16. ledna můžete posílat 
odkazy na biblické citáty spolu 
s krátkým komentářem, proč je pro 
Vás tento text důležitý, v čem Vás 
oslovuje, čím Vám je blízký, kdy 
Vám pomohl apod.,  na e-mail 
klimesova@farnostpolicka.cz nebo 
vhazovat v kostele do krabice 
s nápisem „Neděle Božího slova“.   

Některé  vybrané  texty  budou 
o. Tomášem použity v neděli 23. ledna 
při kázáních. Ze všech dodaných textů 
se pokusíme udělat „letáček“, který 
bude k dispozici o Neděli Božího slova 
v kostele a na farním webu. Aby se 
nikdo nemusel ostýchat podělit 
s ostatními o své zkušenosti, nebude 
zveřejněno, kdo je autorem textu.  

 
str. 24 - 25 připravila Věra Klimešová 
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Pravidelnosti a nepravidelnosti 

Akce: 
 
Týden modliteb za jednotu křesťanů 
Termín: od 18. do 25. 1. 2022 
Téma pro rok 2022:  
„Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). 
Biblické úvahy a modlitby pro osm dní, které pro rok 2022 připravila Rada církví 
Blízkého východu se sídlem v Libanonu, najdete včas na farním webu. 
O ekumenické bohoslužbě budete informováni v ohláškách. 

Společná příprava na život v manželství 
Termín: každou středu od 2. 2. do 30. 3. 2022 vždy od 18:00 do cca 20:00 
Místo: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové 
Informace a přihlášky: Centrum pro rodinu Biskupství 
královéhradeckého, www.bihk.cz/pastorace/rodin, 776 236 926, crhk@bihk.cz 

On-line jednodenní duchovní obnova pro manželské páry s P. Janem 
Linhartem (v rámci Národního týdne manželství) 
Termín: 12. 2. 2022 od 9:00 do 15:00 
Informace: Centrum pro rodinu Biskupství královéhradeckého, tel.: 495 063 661 
Přihlášky: crhk@bihk.cz do 9. 2. 2022 

 
Vážení farníci, 

pokud by Vás potěšila prohlídka sbírky betlémů, budete vítáni. 
Návštěvu je nutné domluvit na telefonu 777 117 936. 

Těší se Marie a Pavel Klimešovi. 
Polička, Obránců míru 554 
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Setkání seniorů: 
5. 1. od 15:00 u manželů Klimešových (Polička, Obránců míru 554). Pravidelné 
setkání tentokrát nebude na faře, ale u manželů Klimešových, aby mohlo být 
obohaceno o prohlídku jejich sbírky betlémů. 
2. 2. od 16:00 v učebně na faře 
Jsou zváni všichni senioři s chutí setkávat se s vrstevníky. 

Schůzky dětí: lednové termíny nebyly v době uzávěrky ještě známy, naleznete je na 
webu schůzek 

Sboreček: 7. 1., 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2. vždy od 15:30 do 16:15 v malém sálku na 
Jordáně 
Zpívání dětí od 4 do 7 let (včetně prvňáčků) s Růženkou a Vendulkou 
Grubhofferovými. 
Koná se pouze v případě dostatečného počtu dětí, proto je potřeba dopředu 
nahlásit účast (nejlépe den dopředu). 

Scholička: 14. 1. od 16:30 na faře, v 18:00 doprovod při mši sv.; 28. 1. 16:30-17:30 
v malém sálku na Jordáně 
Společné muzicírování dětí ve věku 8-12 let s Katkou Grubhofferovou. 
 
Sbírky v prosinci:                                                          
                                                                          Polička         Pomezí                                                                                                                              
 
5. 12.: pro farnost                                              8.556 Kč      2.676 Kč 
19. 12.: pro farnost                                            9.977 Kč      3.794 Kč 
26. 12.: pro farnost                                            8.205 Kč      4.426 Kč 
 
Mimořádné sbírky v prosinci: 
12. 12.: na kněžský seminář                              10.890 Kč     4.940 Kč 
24. 12: na „Betlém nenarozeným“:                     2.406 Kč     3.053 Kč 
 
Mimořádné sbírky v lednu: 
23. 1. (neděle Božího slova): dveřní sbírka na Biblický apoštolát 

 
Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí! 

Úklid kostela sv. Jakuba: 
  6. 1. od 16:30 – 2. skupina 
20. 1. od 16:30 – 1. skupina 
  3. 2. od 16:30 – 2. skupina 

Pokud se k nám chcete přidat, neváhejte, rádi Vás 
přijmeme mezi sebe! 
 
Koordinátorka úklidu: 
Eva Skalníková, tel. 604 378 599, e-mail: evaskalnikova@yahoo.com 

http://www.bihk.cz/pastorace/rodin
mailto:crhk@bihk.cz
mailto:crhk@bihk.cz
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Pro chytré hlavičky  

A/ DOPLŇ VĚTU A VYBARVI OBRÁZEK 

Ježíš vyprávěl příběhy zvané _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
aby lidé lépe poznali Boha. 
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B/  BIBILICKÝ KVÍZ 

Ověř si své znalosti Bible.  

1. Ve kterých biblických knihách se vy-
práví o Ježíšově životě? 
 
a/ ve Zjevení 
b/ v Epištolách 
c/ v Evangeliích 
d/ ve Skutcích 
 
2. Jak dosáhl Jákob toho, že mu otec 
Izák dal požehnání? 
 
a/ tvrdě si to odpracoval 
b/ obelstil slepého otce tím, že se pře-
vlékl za Ezaua 
c/matka Rebeka přemluvila manžela 
d/ koupil ho od bratra za 200 denárů 
 
3. Čím byl Josef v Egyptě, když se setkal 
se svými bratry? 
 
a/ správcem Egypta 
b/ vězněm 
c/ otrokem 
d/ knězem 
 
4. Podle koho je pojmenováno prvních 
pět knih Bible? 
 
a/ podle Samuela 
b/ podle Izajáše 
c/ podle Paralipomena 
d/ podle Mojžíše 
 
5. Která kniha je na konci Nového Zá-
kona? 
 
a/ Malachijáš 
b/ Matouš 
c/ Zjevení 
d/ Skutky apoštolské 
 
6. Proč jel Pavel do Damašku? 
 
a/ na koncil 
b/ na bohoslužby 

 
 
 
 
 
c/ pronásledovat křesťany 
d/ měl se tam setkat s Ježíšem 
 
7. Ve svém pokročilém věku měli Abra-
hám a Sára syna, kterému říkali 
„Smíšek“. Jaké bylo jeho skutečné jmé-
no? 
 
a/ Samuel 
b/ Mojžíš 
c/ Jákob 
d/ Izák 
 
8. Který zázrak učinil Ježíš jako první? 
 
a/ uzdravil nemocného 
b/ proměnil vodu ve víno v Káni Gali-
lejské 
c/ vzkřísil Lazara 
d/ rozmnožil chléb a ryby na shromáž-
dění 5 000 lidí 
 
9. Kdo chtěl Ježíše zabít, když byl ještě 
dítě? 
 
a/ Augustus 
b/ Pilát 
c/ velekněží 
d/Herodes 
 
10. Ve které knize najdeme příběhy pra-
otců Abrahama, Izáka, Jákoba a Josefa? 
 
a/ První královská 
b/ Exodus (Druhá kniha Mojžíšova) 
c/ Genezis (První kniha Mojžíšova) 
d/ Soudců 

 
str. 28 - 29 připravila Věra Klimešová 
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Rozpis bohoslužeb 

2. leden - 6. únor 2022 
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