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archiv Mirka Andrleho, archiv P. Josefa Matrase  

 Korektury: Marie Hamanová 
Za obsah odpovídá: P. Tomáš Enderle 

Úřední hodiny kanceláře: 
čtvrtek a pátek 9:00–11:00, 13:00–16:00 

 

Kněžské hodiny: 
úterý 15:00–17:00 

 

Jsme tu pro Boha a pro Vás. Nebojte se nás navštívit. 
(zkusit to můžete kdykoliv) 

 
 
 
 
 
 

„Neznepokojuje mne,  
že jsem slabá; 
poklady matky přecházejí na děti 
a já jsem tvoje dcera,  
milovaná matko. 
Tvé ctnosti jsou mými,  
mou je i tvá Láska!“ 

 
Terezie z Lisieux 

FARNÍ         POSEL 

ŘÍJEN 2020 
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První svaté přijímání dětí 
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1. září… se poprvé konala v Poličce 
ekumenická bohoslužba a zahájení škol-
ního roku. 

14. září… pan Bartošek, který nám 
opravoval střechu kostela sv. Michaela, 
tragicky zahynul při železničním neštěstí. 
Ať odpočívá v pokoji. Mše za spásu jeho 
duše bude sloužena 14. října v 18:00 
v kostele sv. Michaela.  

19. září… získali poličští reprezentanti 
na vikariátní ministrantské olympiádě 
v Litomyšli druhé a třetí místo.  

… jsme bohužel nevyrazili na farní 
pouť na Boušín a okolí. Jednak kvůli 
tomu, že covid hojně řádil i ve farnosti, 
a jednak kvůli tomu, že ti, kteří se byli 
nuceni odhlásit, litovali, že se za otcem 
Mílou nepodívají. Tak nám to snad vyjde 
v klidnějších časech. Děkujeme za po-
chopení.   

22. září… přes epidemii i probíhající 
stavbu mohla univerzita třetího věku do 
kostela sv. Jakuba nakouknout.  

26. září… jsme se po 9 týdnech vrátili 
do kostela svatého Jakuba. To znamená, 
že si pan farář i po devíti týdnech zase 
jednou přivřel ornát do dveří od fary 
a musel být vysvobozen panem kostelní-
kem.    

6 ZPRÁV, 
které by Vám 
neměly uniknout 

Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  

od pastorační asistentky č. 3 jsem dostal 
úkol napsat Vám v  úvodníku něco 
o květinách.  

Květiny jsou především důkazem Boží 
marnotratnosti stejně jako babí léto 
a západy slunce. Pán Bůh nemusel nic 
z toho dělat krásné, ale rozhodl se 
opačně. Nejen kvůli tomu, aby nám 
mohl poslat pohlazení, kdykoli si té 
Boží krásy všimneme, ale také, aby nám 
dal způsob, jak spolu mluvit.  

Jak vyjádřit někomu lásku, aby to ne-
znělo stupidně. Jak popsat svůj cit bez 
frází a klišé. Slova se nám příčí v hrdle. 
Ale květinou to lze říci bez uzardění.  

Proto jsem tento rok začal snášet květi-
ny k mariánské sošce, kterou mám 
v bytě. Kdykoli projdu kolem, vím, že 
kdykoli v mém životě chybí krása, je to 
proto, že jsem pozapomněl na svou 
Matku v nebesích, která je zdrojem 
trvalé krásy. Nejen v růžencovém měsí-
ci říjnu.  

P. Tomáš Enderle 
AMDG,  

slavnost svatého Václava, L. P. 2020 

Slovo 
kněze 
na úvod 
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Buďte dobré mysli 
Každoročně v čase svátku sv. Vincence 
z Pauly (27. září) slavíme Den Charity.  

Svatý Vincenc z Pauly se narodil 
24.  dubna 1581 v gaskoňském Ranqui-
nu. Už v 19 letech se stal knězem a něja-
ký čas byl kaplanem na dvoře 
krále Jindřicha IV. V životě 
zažil několik zlomových udá-
lostí. Jednou z významných 
bylo falešné obvinění z kráde-
že na královském dvoře, dru-
hým zajetí piráty a uvržení do 
otroctví. Po svém vnitřním 
obrácení prohloubil duchovní 
život a zasvětil ho pomoci 
chudým. Jeho osobní charis-
ma dokázalo spojovat práci 
bohatých a urozených s péčí 
o vyděděnce společnosti: nemocné, 
nuzáky, galejníky a opuštěné děti. Zalo-
žil Kongregaci lazaristů a ženskou od-
nož Dcery křesťanské lásky. Vincenc 
zemřel roku 1660 a o 77 let později byl 
prohlášen za svatého. Patří mezi refor-
mátory francouzské církve a zakladatele 
moderní evropské charity a péče 
o chudé. Svátek se slaví 27. září a je pa-
tronem charity, vězňů, bezdomovců, 
zajatců a nemocnic. 

Chvíle „našeho dne“, které nám sv. Vin-
cenc nabízí, jsou tu věnovány propojení 
s veřejností nějakou příjemnou akcí, 
jindy zase máme možnost věnovat je 
pouze našemu kolektivu. Chvíle jsou to 
obzvláště vzácné, neboť naše široká 
„charitní rodina“ se opravdu pospolu 
v jeden čas sejde málokdy. Jsme za tyto 
okamžiky velice vděční. Pro letošní Den 

Charity jsme si u nás v Poličce zvolili 
pátek 25. září a na rozdíl od ostatních 
ročníků upustili od společného setkání 
v budově či na zahradě a uchopili jsme 
oslavu s naprosto komorní, klidnou 
atmosférou. Den Charity jsme oslavili 

mší svatou v kostele sv. 
Michaela, která byla slou-
žena pouze pro naše cha-
ritní společenství.              

Hlavním celebrantem mše 
svaté byl P. Josef Matras, 
okrskový vikář vikariátu 
Litomyšl. Mši svatou kon-
celebrovali P. Milan Rom-
portl, vikariátní kaplan pro 
charitu a administrátor 
farnosti Borová, P. Stani-

slav Tomšíček, administrátor farnosti 
Svojanov a Bělá nad Svitavou. Podpořit 
naše společné dílo přišel také O. Tomáš 
Enderle, administrátor poličské farnosti. 
Spočinout v náruči klidné, neuspěchané 
chvíle, v důvěrném a tichém místě, se 
slovy, která dodávají sílu do dalších dnů, 
a hudbou, která dotváří to vše kolem, 
bylo pro nás všechny zážitkem a potřeb-
ným akcentem současné doby. Byli jsme 
v myšlence a modlitbě propojeni všichni 
- pracovníci, klienti, dobrovolníci, spon-
zoři, dárci, podporovatelé, rodiny, přáte-
lé. Dostalo se nám nejen upřímných 
slov díků, ale co více, byli jsme také 
vlídnou nabídkou vyzváni, abychom 
i my děkovali – za to, že můžeme být 
a jsme součástí tolik potřebného, i když 
nesnadného díla, a abychom dokázali 
stále vidět a naplňovat jeho smysl a cíl. 
Naše tváře zakrývaly sice roušky, snad 
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spíše na znamení tichosti, ale srdce byla 
otevřena dokořán. Jsou okamžiky, které 
se slovy jen těžko popisují. Závěrečné 
„buďte dobré mysli“ nás odevzdalo do 
další práce opravdu nebývalou silou. 
Z pohledu gramatiky jazyka českého by 
si tato tři slova zasloužila vykřičník, ale 

dovolme si v našem počínání udělat 
malou výjimku, která s naší službou lépe 
souzní. Tedy „Buďte dobré mysli.“  

Marcela Vraspírová 
 

V rámci týdne pěstounství se 15. září 
2020 pod širým nebem na zahradě Oblast-
ní charity uskutečnilo školení s názvem 
Sebereflexe pěstounské péče. Opět se sešla 
parta ostřílených i začínajících pěstounů. 
Byly naplánovány skupinové aktivity 
i samostatná práce s cílem ohlédnout se za 
svou službou a získat energii, informace 
a možná i povzbuzení pro náročné poslání. 
Zazněl teoretický výklad, praktické zkuše-
nosti i osobní hluboké příběhy. Znovu 
a znovu se skláním před službou pěstounů.  
Kéž by takových pěstounů bylo víc! 
 

Pavel Šimon  

Pěstouni se setkali 
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Dokonale harmonický koncert pro chvíle blízkosti a přátelství – tedy BENEFIČNÍ 
KONCERT Oblastní charity Polička se letos uskuteční v sobotu 7. listopadu od 
17 hodin v kostele sv. Jakuba v Poličce. Vystoupí komorní vokálně instrumentální 
soubor „jazz – barokní“ formace „Transitus Irregularis“. Výtěžek benefice použijeme 
na personální posílení a územní rozšíření tolik potřebné a žádané služby Mobilního 
hospice sv. Michaela. Těšíme se, že nás potěšíte a podpoříte svou účastí. Právě i díky 
Vám bude koncertní atmosféra přátelská a sbližující. 

Věříme, že po vysoce nastavené laťce kvality hudebního zážitku předešlých ročníků 
se letošní benefiční koncert posune opět o stupínek výše. Nenechte si tuto příležitost 
ujít. Děkujeme za Vaši přízeň.  

 

Burza filantropie je skutečným fenoménem Pardubického kraje od roku 2012. Jejím 
cílem je propojit neziskový sektor, podnikatele a veřejnou správu. Burza je otevřena 
„neziskovkám“, osvíceným filantropům i veřejnosti. Neziskové organizace předkláda-
jí projekty, kterými zlepší život ve svém okolí nebo pomohou potřebným. Filantropo-
vé mají možnost podpořit dobrou věc a na veřejnosti je, aby výběr projektů podpořila 
internetovým hlasováním. 

Oblastní charita Polička letos zažila velký úspěch, a to díky dobrému záměru, pečlivé 
přípravě i prezentaci. Nedílnou součástí úspěchu jistě je i upřímnost a srdečné nasaze-
ní, které ruku v ruce naše charitní dílo provázejí. Vysloužili jsme si tak štědrou pod-
poru donátorů a přivezli do Poličky příslib částky 56 tis. Kč na pořízení dvou nových 
kyslíkových koncentrátorů. Uživateli těchto přístrojů jsou lidé s plicní nedostatečnos-
tí, některé skupiny pacientů chronicky či nevyléčitelně nemocných či lidé 
v terminálním stádiu na sklonku svého života, o které pečujeme v našich službách – 
především Charitní ošetřovatelské službě a Domácím hospici sv. Michaela. Koncen-
trátory mohou najít své uplatnění také u klientů sociálních služeb Osobní asistence 
a Charitní pečovatelské služby. Naše půjčovna zdravotních kompenzačních pomůcek 
však ve velké míře pomůcky půjčuje i lidem mimo okruh charitních služeb.  

Opravdu velké a upřímné díky za štědrou podporu patří tentokrát těmto našim doná-
torům: Pardubický kraj, NADACE J&T, ABPLAST, Město Jevíčko, VHOS a.s., TPR 
nábytek.  

 

Benefiční koncert charity  
přijďte si poslechnout Jazz-baroko 

Úspěch na Burze filantropie 
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je nová plošina, instalovaná na schodišti v Charitním domě I., kde je nezbytnou kaž-
dodenní součástí charitního dění a nesmírně cenným pomocníkem a partnerem pro 
imobilní nebo hůře pohyblivé klienty a taktéž pro klienty s mentálním postižením. 
První patro už zase „není problém“. Jsme za to velice rádi.  

Původní plošina sloužila v Charitním domě I. od roku 2005, byla tedy provozuschop-
ná plných 14 let. Dosloužila v roce 2019, kdy pro špatný technický stav již nebylo 
možné ji opatřit další kladnou revizí. Z technického vyjádření bylo zcela zřejmé, že 
repasování původní plošiny by bylo velice nákladné a ekonomičtější volbou byla vý-
měna za plošinu novou. Prostředky na výměnu za novou plošinu se nám podařilo 
získat z grantu MPSV – výzvy 02, Podpora mobility. Z grantových prostředků jsme 
uhradili 75 % ceny nové plošiny, na pokrytí zbývajících 25 % ceny jsme zaměřili výtě-
žek Benefičního koncertu 2019. 

Ještě jednou mnohokrát děkujeme všem, kteří mají na tolik potřebné nové plošině 
svůj, byť i ten nejmenší, podíl. Plošinu do provozu uvedl svým požehnáním P. Milan 
Romportl, a tak věříme, že plošina bude přispívat k mobilitě klientů, a tak i naší spo-
lečné práci další dlouhá léta.   

dvoustranu připravila Marcela Vraspírová  

Nepostradatelným pomocníkem … 



 

8  FARNÍ POSEL 

Můj pan farář Josef Petrucha mi nechal přepsat přihlášku de semináře, protože „by 
určitě nikoho s takovým rukopisem nemohli vzít mezi bohoslovce. Jak by mohl psát 
matriky?“ A jako obvykle se ukázalo, že měl pravdu. Na matriky jsem vždy někoho 
sehnal z lásky k příštím generacím, které je budou číst, ale Achillovou patou se ukáza-
ly být intence. Nemám problém je zapsat (když mám tedy s sebou shodou okolností 
sešit), ale mnohem větší problém je potom tuto zapsanou intenci přečíst. Což dozajis-
ta vedlo k chybám v ohláškách v posledních třech letech. Velké díky Vám patří za 
Vaši velkorysost ve snášení této vady Vašeho faráře. Teď máte ale nově šanci tento 
můj defekt obejít jednoduše tím, že si mši svatou objednáte prostřednictvím interne-
tu.  

Co se nemění? 
· I nadále si můžete mše svaté zadávat přímo u pana faráře v sakristii, osobně na 

faře nebo po telefonu. 

· I nadále si od 1. listopadu můžete zarezervovat či objednat volné datum na celý 
příští rok. 

· Dobrovolné stipendium (finanční příspěvek) je vhodné dát knězi přede mší nebo 
po mši (pro případ, že mši bude sloužit někdo jiný).  

Co se mění?  
· Všechny volné mše je také možné zarezervovat pomocí formuláře na stránkách 

farnosti (od 1. listopadu) - kromě Pomezí. Kdo chce mši svatou v Pomezí, musí 
stále dojít do sakristie v Pomezí. 

·  Mše, které budou slouženy za farníky. Každý kněz má povinnost sloužit (nejlépe 
v neděli) mši svatou za všechny živé a zemřelé farníky své farností. Tato povin-
nost byla doposud plněna při nedělení mši svaté v 7:30. Od 1. ledna 2021 ale pře-
jdeme na nový systém, kdy tuto intenci rozložíme do všech mší svatých s nedělní 
platností, aby také ti, kdo chodí v 7:30, mohli zadávat své intence a stejně tak, aby 
každý farník byl čas od času přítomen na mši, která je sloužena za něho. První 
neděli v měsíci se tedy za farníky bude sloužit mše předcházející sobotu večer. 
Druhou neděli v Poličce v 7:30. Třetí neděli v Pomezí v 9:00 a čtvrtou neděli 
v Poličce v 10:30.  

Snad nikomu z Vás tyto změny nebudou působit velké potíže a nezkomplikují Vaši 
možnost dát sloužit mši za dobrý úmysl.  Dovolím si při této příležitosti zopakovat, 
že stejně jako kněz obětuje mši svatou na nějaký úmysl, může tak činit i každý pokřtě-
ný věřící, který se mše svaté účastní. 

   
 

 Intence mší svatých nově, 
aneb mírný pokrok v mezích zákona 
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 Farní porada 
schůzování odloženo 

Minulý měsíc jsem Vás na stránkách 
Farního posla informoval o svém 
rozhodnutí zamrazit po dobu jednoho 
roku činnost pastorační rady. Někteří 
z Vás se domnívají, že jsem k tomuto 
rozhodnutí došel na základě nějakých 
konfliktů, které asi v pastorační radě 
vládly. Tato domněnka mi přijde po-
chopitelná a nesmírně smutná.  

Pochopitelná je z toho důvodu, že se 
jedná o dosti nestandardní krok, který 
asi musí mít nějaké další důvody než ty, které jsem uváděl. Nesmírně smutná, proto-
že je jasným projevem nedůvěry ke svému faráři. Pokud jsem psal, že na schůzích 
pastorační rady byla dobrá atmosféra, pak to znamená, že nedocházelo k častým 
nebo výrazným konfliktům. Ledaže bych lhal. A považuji za nesmírně smutné, po-
kud žijete ve světě, kde nemůžete svému faráři věřit.  

Na říjen jsem plánoval první tematickou farní poradu. Farní porady by měla být 
setkání širšího okruhu farníků, kteří mají zájem o projednávané téma. Námět a pod-
něty pro přemýšlení by měly být zveřejněny předem, aby následná diskuze byla co 
nejplodnější. Další způsob, jak zajistit smysluplnost debaty, je ten, že bude následo-
vat po mši svaté a eucharistické adoraci.  

Na první poradě se budeme zabývat opravou kostela svatého Jakuba, jejím stavem, 
problémy, výhledy a způsoby oslavy jejího dokončení. Ne každého to zajímá, proto 
tím nechci zatěžovat ohlášky. A papír všechno nesnese, proto se k tomu příliš nevy-
jadřuji  na stránkách Farního posla. Ale věřím, že je dost farníků, kteří o toto téma 
a případné otázky mají zájem.  

Mezi tématy dalších porad by neměla chybět následující: misie, ekonomika farnosti, 
výuka náboženství, pořad nedělních bohoslužeb, svátostná pastorace, vzdělávání ve 
farnosti, malá společenství a další.  

Vzhledem k době koronavirové mi ale nezbývá než naše první setkání odročit na 
neurčito. Snad se najde v dohledné době způsob a příležitost, jak se sejít nad tématy, 
která by nás měla zajímat.  

dvoustranu sepsal P. Tomáš Enderle 
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Vážený pane předsedo! 

Pokoj vám všem! 

Sedmdesáté páté výročí založení OSN je pro Svatý stolec příležitostí vyjádřit přání, 
aby tato Organizace byla pravým znamením a nástrojem jednoty mezi státy ve služ-
bách celé lidské rodiny. 

Náš svět je nyní zasažen pandemií covid-19, která způsobila ztrátu mnoha lidských 
životů. Tato krize mění náš způsob života, zpochybňuje naše ekonomické, zdravot-
nické a sociální systémy a ukazuje naši křehkost jakožto stvořených bytostí. 

Pandemie nás totiž volá, „abychom se chopili tohoto času zkoušky jako času volby 
[...] času vybrat si mezi tím, na čem záleží, a tím, co pomíjí, oddělit to, co je nezbyt-
né, od toho, co nezbytné není“. Může představovat skutečnou příležitost k obrácení, 
transformaci a přehodnocení našeho způsobu života a našich ekonomických a soci-
álních systémů, prohlubujících rozdíly mezi bohatými a chudými v důsledku nerov-
né distribuce zdrojů. Může však být také možností k „obrannému postoji“ individu-
alistického a elitářského ražení. 

Stojíme tudíž před volbou mezi dvěma možnými cestami. Jedna vede k posílení 
multilateralismu, výrazu nové globální spoluodpovědnosti, solidarity založené na 
spravedlnosti, dosažení míru a jednoty lidské rodiny, Božího plánu se světem. Dru-
há upřednostňuje soběstačnost, nacionalismus, protekcionismus, individualismus 
a izolaci, opomíjí ty nejchudší, nejzranitelnější a  obyvatele existenčních periferií. 
A bude zajisté škodlivá pro veškerou pospolitost, způsobí sebezničení všech. To 
nesmí převážit. 

Pandemie zvýraznila naléhavou potřebu podpořit veřejné zdravotnictví a realizovat 
právo všech na základní lékařskou péči. 

Proto znovu vybízím politické představitele i soukromý sektor, aby přijali vhodná 
opatření k zajištění dostupnosti vakcíny na covid-19 i základních technologií pro 
léčbu nemocných. A pokud je třeba někoho upřednostnit, tak toho nejchudšího, 
nejvíce zranitelného a toho, kdo je obvykle diskriminován, protože je bezmocný 
anebo mu chybějí ekonomické zdroje. 

Pandemie ukázala, že nelze žít  
jeden bez druhého 
Promluva papeže k 75. valnému shromáždění OSN 
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Nynější krize nám také uká-
zala, že solidarita nesmí být 
prázdným slovem či slibem. 
Ukazuje nám také, že je 
důležité vyhýbat se pokuše-
ní přemáhat naše přirozené 
meze. „Lidská svoboda je 
schopna stanovovat meze 
technice, usměrnit ji a za-
pojit ji do služeb jiného 
typu pokroku - zdravějšího, 
lidštějšího, sociálně vstříc-
nějšího a celistvější-
ho“ (Laudato si´, 112). Měli 
bychom  brát zřetel také na 
všechny tyto aspekty 
v diskusích o složitém pro-
blému umělé inteligence. 

S ohledem na to přemýšlím rovněž o dopadu na sektor práce, který je destabilizo-
ván trhem s pracovními silami a stále více podléhá nejistotě a všeobecné 
„robotizaci“. Nezbytné je zejména nalézt nové formy práce, které budou opravdu 
schopné uspokojit lidský potenciál a zároveň potvrdí naši důstojnost. K zajištění 
důstojné práce je třeba změnit dominantní ekonomické paradigma, jehož účelem je 
pouze zvyšování zisku podniků. Nabídka práce pro co nejvíce lidí by měla být jed-
ním z hlavních cílů každého podnikatele a jedním z kritérií úspěchu samotné pro-
dukce. Technologický pokrok je užitečný a nezbytný, pokud vede k větší důstojnosti 
a bezpečnosti lidské práce a k menší svízelnosti a namáhavosti. 

To všechno vyžaduje změnu kurzu, k čemuž již máme kulturní i technologické 
zdroje a prostředky, jakož i sociální povědomí. Tato změna však potřebuje silnější 
etický kontext, schopný překonat „široce rozšířenou a bezděčně upevňovanou 
»skartační kulturu«“. 

U počátků této skartační kultury je obrovský nedostatek úcty k lidské důstojnosti, 
ideologizace vlivem redukcionistických konceptů člověka, negace všeobecnosti jeho 
základních práv a touha po absolutní moci a kontrole, jež ovládá dnešní moderní 
společnost. Nazvěme to pravým jménem: toto je také atentát na lidstvo. 

Je vskutku bolestné pozorovat, kolik základních práv je nadále beztrestně pošlapá-
váno. Seznam těchto porušení je velmi dlouhý a podává hrůzný obraz lidstva, jež je 
tupeno, zraňováno, zbavováno důstojnosti, svobody a možnosti rozvoje. V tomto 
rámci také lidé nábožensky založení trpí v důsledku své víry všemožnými druhy 
pronásledování, včetně genocidy. Mezi nimi jsme oběťmi také my, křesťané. Mno-
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ho jich ve světě strádá, někdy jsou nuceni uprchnout ze svých rodných zemí, jsou 
odříznuti od svých bohatých dějin a své kultury. 

Musíme však také připustit, že humanitární krize se staly jakýmsi status quo, jež neza-
ručuje  právo na život, svobodu a osobní bezpečí. Konflikty na celém světě fakticky 
ukazují, že užití výbušnin, zejména v obydleným oblastech, má dlouhodobě drama-
tický humanitární dopad. V tomto smyslu se konvenční zbraně stávají stále méně 
„konvenčními“ a stále více „zbraněmi hromadného ničení“, ničí města, školy, ne-
mocnice, náboženské budovy a infrastruktury a základní služby obyvatelstva. 

Mnozí jsou navíc nuceni opouštět svoje domovy. Uprchlíci, migranti a běženci 
v původních, přechodných a cílových zemích trpí opuštěností bez možnosti zlepšit 
svoji životní či rodinnou  situaci. Ještě horší je skutečnost, že jsou po tisících zadr-
žováni na moři a násilím posíláni do detenčních zařízení, kde jsou vystaveni týrání 
a zneužívání. Mnozí jsou oběťmi obchodu s lidmi, sexuálního otroctví a nucených 
prací, sdíráni v ponižujících pracích bez spravedlivé mzdy. To všechno je netolero-
vatelné, ale dnes je to skutečnost, kterou mnozí záměrně přehlížejí! 

Četné významné mezinárodní snahy odpovědět na tyto krize jsou velice slibné, mezi 
nimiž  dva Globální pakty o uprchlících a migraci, ale mnohým se nedostává nezbyt-
né politické podpory, aby dosáhly cíle. Jiné selhávají proto, že se jednotlivé státy 
vyhýbají své odpovědnosti a svým závazkům. Přesto je však nynější krize příležitos-
tí: příležitostí pro OSN a příležitostí pro vznik bratrštější a soucitnější společnosti. 

„Nová etika předpokládá, že si uvědomíme nutnost uzavření daňových rájů, zabrá-
níme daňovým únikům a recyklaci peněz, o které je společnost okrádána, a vyzveme 
důležité státy, aby hájily spravedlnost a obecné dobro více než zájmy nejmocnějších 
nadnárodních firem.“ Toto je příhodná doba pro renovaci mezinárodní finanční 
architektury. 

Pane předsedo, 

vzpomínám, že jsem měl před pěti lety příležitost oslovit Valné shromáždění, které 
slavilo sedmdesáté výročí. Má návštěva se uskutečnila v období skutečně dynamic-

kého multilateralismu, ve slibné a nadějepl-
né chvíli bezprostředně před přijetím Agen-
dy 2030. O několik měsíců později byla rov-
něž podepsána Pařížská dohoda o změně 
klimatu. 

Musíme nicméně poctivě připustit, že – 
ačkoli bylo dosaženo určitého pokroku – 
mezinárodní společenství postrádá schop-
nost plnit sliby dané před pěti lety, což mne 
nyní vede k tomu, abych opětovně zdůraz-

ဩ� �¡�¯����¨������¤���¨Óထ� 
���Ó��£�������Ó�¨�ą��ထ 
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nil, „že se musíme vyhýbat každému pokušení upadnout do deklarativního nomina-
lismu, který má konejšit svědomí. Musíme dbát o to, aby naše instituce byly v boji 
proti všem těmto metlám skutečně účinné”. 

Přemýšlím též o nebezpečné situaci v Amazonii a ohrožení jejích domorodých oby-
vatel. Připomíná nám, že environmentální krize se nerozlučně pojí k sociální krizi 
a že péče o životní prostředí vyžaduje integrální přístup, zaměřený na vymýcení chu-
doby a exkluze (Laudato si´, 139). 

Je zajisté pozitivním krokem, že vzrostla všestranná ekologická vnímavost a touha 
po akci. „Nesmíme budoucí pokolení zatížit břemenem problémů, které zapříčinily 
předchozí generace (…) a musíme se vážně ptát sami sebe, zda existuje politická 
vůle přidělit čestně, zodpovědně a odvážně více lidských, finančních a technologic-
kých zdrojů na zmírnění negativního dopadu klimatických změn a pomoc nej-
chudším a nejzranitelnějším populacím, které v jejich důsledku nejvíce trpí.” 

Pane předsedo, 

nemůžeme opominout ničivý dopad krize covid-19 na děti, včetně nezletilých mi-
grantů a uprchlíků bez doprovodu. Dramaticky stoupá rovněž násilí na dětech, za-
hrnující onu hrůznou metlu, jíž je zneužívání a pedopornografie. 

Milióny dětí se kromě toho nemohou vrátit do školy. Za této situace v mnoha čás-
tech světa hrozí nárůst dětské práce, vykořisťování a zneužívání dětí, dětské podvý-
živy. Mezinárodní instituce a některé státy navíc podporují potraty jako jednu ze 
„základních služeb“ v rámci humanitární pomoci. Je smutné pozorovat, nakolik je 
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pro určité lidi jednoduché a výhodné popírat existenci života jako řešení na pro-
blémy matky i nenarozeného dítěte, které je naopak možné a nutné řešit. 

Snažně proto prosím státní představitele, aby věnovali výjimečnou pozornost dě-
tem, kterým jsou upírána základní práva a důstojnost, zejména právo na život 
a vzdělání. Nemohu nevzpomenout na výzvu mladé a odvážné Malaji Júsufzajové, 
která nám před pěti lety na Valném shromáždění připomenula, že „dítě, učitel, kniha 
a tužka mohou změnit svět”. 

Prvními vychovateli dítěte jsou jeho matka a otec, ona rodina, kterou Všeobecná 
deklarace lidských práv popisuje jako „přirozenou a základní jednotku společnos-
ti“ (Všeobecná deklarace lidských práv, čl. 16,3). Příliš často se však rodina stává obětí 
ideologických kolonialismů, které ji činí zranitelnou a nakonec u mnoha jejích členů 
– zejména těch nejbezbrannějších, tedy dětí a starých lidí – vedou k vykořenění 
a osiřelosti. Rozklad rodiny se projevuje v sociálním rozštěpení, které zabraňuje sna-
hám o potírání společných nepřátel. Nastal čas, abychom překontrolovali své cíle 
a zasazovali se o ně. 

Jedním z takových cílů je podpora ženy. Na tento rok připadá pětadvacáté výročí 
Pekingské konference o ženách. Ženy se svým jedinečným přínosem zastávají důle-
žité role na všech úrovních společnosti a odvážně drží v rukou její otěže ve službě 
společnému dobru. Mnohé ženy však zůstávají pozadu – stávají se oběťmi otroctví, 
obchodování s lidmi, násilí, vykořisťování a ponižujícího jednání. Jim a ženám, žijí-
cím daleko od rodiny, projevuji bratrskou blízkost a zároveň požaduji důraznější 
rozhodnost a úsilí v boji proti jmenovaným zvrhlým praktikám, které neponižují jen 
ženy, nýbrž celé lidstvo, spoluvinné kvůli svému mlčení a absenci konkrétních činů. 

Pane předsedo, 

musíme se dotazovat, zda je možné účinně naložit s největšími hrozbami míru 
a bezpečnosti, tedy chudobou, epidemiemi a terorismem, jestliže závody ve zbroje-
ní, včetně jaderného, nadále plýtvají cennými zdroji, které by bylo lépe vynaložit ku 
prospěchu všestranného rozvoje národů a ochraně životního prostředí. Je nezbytné 
prolomit existující atmosféru nedůvěry. Jsme svědky eroze multilateralismu, která se 
jeví ještě závažněji prizmatem nových vojenských technologií, jako jsou smrtící au-
tonomní zbrojní systémy, které nezvratně mění povahu války a ještě více ji vymaňují 
z činnosti lidí. 

Je třeba zvrátit perverzní logiku, která vlastnictví zbraní přikládá osobní a společen-
skou bezpečnost. Taková logika slouží jedině k tomu, aby zvyšovala zisk zbrojního 
průmyslu a umocňovala nedůvěru a strach mezi lidmi i národy. 

Zvláště „jaderné zastrašování“ podněcuje obavy, založené na hrozbě vzájemného 
zničení, které v konečném důsledku kazí vztahy mezi národy a brání dialogu. Je tu-
díž navýsost důležité, abychom podpořili hlavní mezinárodní právní nástroje 
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v oblasti jaderného odzbrojení, 
nešíření a zákazu jaderných 
zbraní. Svatý stolec si přeje, aby 
se příští hodnotící konference 
Smlouvy o nešíření jaderných 
zbraní změnila v konkrétní činy 
shodující se s naším společným 
úmyslem „dosáhnout co mož-
ná nejdříve zastavení závodů 
v jaderném zbrojení a přijmout 
účinná opatření k jadernému 
odzbrojení“. 

Náš válčící svět navíc potřebuje, aby se Organizace spojených národů stávala stále 
výkonnější laboratoří míru, což si žádá, aby členové Rady bezpečnosti, zejména ti 
stálí, jednali jednotněji a rozhodněji. V tomto ohledu je nedávné přijetí globálního 
příměří za stavu současné krize velice ušlechtilým opatřením, jehož trvalá aplikace 
se domáhá dobré vůle u všech zúčastněných. Opětovně poukazuji také na důležitost 
zmírnění mezinárodních sankcí, které některým státům ztěžují patřičnou péči o oby-
vatelstvo. 

Pane předsedo, 

z krize nevyjdeme takoví, jací jsme do ní vešli – buď budeme lepší, anebo horší. 
V tomto kritickém okamžiku je tudíž naší povinností, abychom promysleli budouc-
nost našeho společného domova a našeho společného projektu. Jedná se o náročný 
úkol, vyžadující poctivost a důslednost v dialogu, za účelem zlepšení multilateralis-
mu a spolupráce mezi státy. Tato krize ještě více zvýraznila meze kladené naší 
soběstačností a společnou křehkostí a přivedla nás k tomu, abychom zřetelně vyhlá-
sili, zda z ní chceme vyjít lepší či horší, neboť, jak opakuji, nebudeme stejní. Buď 
lepší, anebo horší. 

Pandemie nám ukázala, že nelze žít jeden bez druhého či, ještě hůře, jeden proti 
druhému. Spojené národy vznikly, aby propojovaly národy, přibližovaly je navzájem 
jako most. Vydejme se po něm, abychom problémy, které nyní prožíváme, ještě 
jednou proměnili v příležitost ke společnému utváření budoucnosti, jakou si přeje-
me. 

Kéž nám všem Bůh žehná! Děkuji, pane předsedo. 

převzato z radiovaticana.cz, kráceno 
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]X� QD� YêNRQ� NH� VSRþLQXWt��
N SRFKRSHQt�WRKR��åH�Mi�ViP�WR�QHY\�
WUKQX� 

3ĜHVQČ� WDN�� 7HQ�PL]tFt� HJRFHQWULVPXV�
VH�SURMHYXMH�WDN��åH�VL�YtF�D�YtF�YiåtP�
WRKR��åH�VPtP��åH�PRKX�EêW�X�WRKR���� 

&R� WL� Y NQČåVNp� VOXåEČ� GČOi� UDGRVW�
D GiYi�WL�VtOX" 

5DGRVW�SĤVREt� WR�� åH�þORYČN�PĤåH�EêW�
V %RKHP�D�WR�N UDGRVWL�VWDþt�� 

$�FR�MH�QDRSDN�WČåNp"� 

1pVW�WHQ�VYĤM�NĜtå��VYp�FK\E\��SURNUDV�
WLQDFH� D� SLWRPRVWL�� åH� MH� þORYČN�QHGĤ�
VOHGQê« 

'RVW�EROHVWQČ�YQtPiP��NG\NROL�QD�WR�
SRP\VOtP��MDN�R�PRF�OpSH�E\�QD�WRP�
E\OL� PRML� IDUQtFL�� NG\E\FK� E\O� VYD�
WČMãt�� 

3ĜHVQČ�WDN��7R�PL�YDGt��åH�NYĤOL�WRPX��
MDNê�MVHP��EU]GtP�%Råt�YČF�� 

-VL� SUR� PQH� LQVSLUDFt� Y WRP�� åH� VH�
QLþHPX� QHY\KêEiã�� PODGt�� VWDĜt��
PDQåHOp�� RSUDY\�� GRWDFH�� QiERåHQ�
VWYt��]SRYtGiQt�-�YãHPX�VH�YČQXMHã�� 

0RF� VH� PL� OtELOD� MHGQD� ~YDKD� (Q]D�
%LDQFKLKR� R� GLHFp]QtP� NQČåVWYt�� YH�
NWHUp� SVDO�� åH� SRGVWDWRX� NQČåVNpKR�
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E\Wt�MH�MHGQRGXãH�EêW�V OLGPL��WR�MH�QDãH�
VSLULWXDOLWD� 

.WHUi� ] GXFKRYQtFK� NQLK� WČ�
Y SRVOHGQtFK�OHWHFK�SRY]EX]XMH" 

&KDULVPD�7HUH]LH�] $YLO\�RG�6LFDULKR��
2Q�D�Mi�RG�*DEULHO\�%RVVLVRYp�D�QRYê�
SĜHNODG� $XJXVWLQRYêFK� Y\]QiQt�� 7HQ�
QRYê� SĜHNODG� VH� PRF� SRYHGO� D� PQR�
KHP� OtS�PL�$XJXVWLQ� ] WRKR� Y\YVWiYi�
MDNR�åLYHM�� 

7Hć�QD�FKYtOL�QHSČNQp�WpPD��-VL�þW\�
ĜL� URN\� RNUVNRYêP� YLNiĜHP�� &R� WR�
YODVWQČ�REQiãt" 

2NUVNRYê� YLNiĜ� MH� QDVORXFKDMtFtP�
XFKHP� ELVNXSD� SUR� NQČ]H� Y GDQpP�
UHJLRQX�� Pi� SRVN\WRYDW� EUDWĜtP� NQČ�
åtP� VRXQiOHåLWRVW�� SRPRF� D� EGtW� QDG�
WČPL��NWHĜt�PDMt�QČMDNp�SUREOpP\��1R�D�
SRWRP� ~ĜDG�� UR]YiåHW� VWUDYHQN\�� GČODW�
NDåGRURþQt� YL]LWDFH� IDUQRVWt�� � GČODW�
SĜHGiYN\� IDUQRVWt� D� RUJDQL]RYDW� NQČå�
VNp�SRKĜE\�� 

'RVW� PRåQi� VH� WL� WDN\� VWiYi�� åH� QD�
URYLQČ� GXFKRYQt�� LQWHOHNWXiOQt� QHER�
SDVWRUDþQt�QDMHGQRX�REMHYtã�$PHUL�
NX��'RMGH�WL�QČFR��FR�MVL�PČO�Xå�GiY�
QR�YČGČW��DOH�WHć�VH�WL�WR�MHYt�Y QRYp�
GĤOHåLWRVWL��1HSDPDWXMHã� VL� QD�QČMD�
NRX�WDNRYRX�YČF"� 

7ĜHED�PL�SĜHG�OHW\�QRYČ�GRãOD�SRWĜHE�
QRVW�VYiWRVWL�VPtĜHQt��-HGQRX�MVHP�E\O�
QD� H[HUFLFLtFK�� NGH� .DEUGD� ĜtNDO�� åH�
NQČ]�E\�PČO�FKRGLW�NH�]SRYČGL�MHGQRX�
]D�þWUQiFW�GQt��D�NG\å�FKFH�WURFKX�SR�
NURþLW��EU]\�SRFtWt�SRWĜHEX�FKRGLW�NDå�
Gê� WêGHQ�� � 7HKG\� MVHP� VH� VH� VYêPL�
þW\ĜPL� Då� ãHVWL� WêGQ\� FK\WLO� ]D� QRV��
]NXVLO�MVHP�WR�D�MGH�WR��0RF�WR�SRPiKi�

D PiP�SRFLW��åH� L� IDUQtFL�FKRGt�þDVWČML�
RG�Wp�GRE\��FR�VH�þDVWČML�]SRYtGiP�L�Mi�� 

$�] KOHGLVND�SDVWRUDFH"� 

3ĜHG�URNHP�MVHP�VL�SRĜtGLO�PRWRURYNX�
D ]QRYX� MVHP� GR� VYpKR� åLYRWD� ]DĜDGLO�
V\VWHPDWLFNRX�I\]LFNRX�SUiFL�Y SRGREČ�
VWDURVWL�R�IDUVNê�OHV��3URVStYi�WR�QHMHQ�
NRQGLFL� D� QiODGČ� þORYČND�� VWPHOXMH� WR�
IDUQt� URGLQX�� DOH� WDNp�Xå� WR�SRPDOLþNX�
SĜLQiãt�SORG\�Y SRGREČ�WRKR��åH�QČNWHĜt�
PODGt��NWHĜt�VH�PQRX�Y\UD]t�GR�OHVD��Xå�
QHSRYDåXMt� SUiFL� ]D� VSURVWp� VORYR��1R�
D IDUQt� UR]SRþHW� MH� QD� WRP� WDN\� R� NXV�
OpSH�� 

]D�RGSRYČGL�SRGČNRYDO� 
D�VYRML�UDGRVW�QDG�WtP��åH�Pi�WRNRYpKR�

YLNiĜH��SHþOLYČ�VNU\O�7RPiã�(QGHUOH 
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Pamětní foto účastníků oslavy 100 let poličského chrámu v neděli 25. července 
1965. Jistě pamětníci poznají některé známé, kteří již mezi námi nejsou. Možná se 
tam najde také někdo, kdo tuto oslavu ještě pamatuje. 
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V červenci roku 1845 zachvátil město Poličku velký požár, který zničil téměř celé 
město a s ním i děkanský kostel sv. Jakuba. Na požár kostela nám zanechal písem-
nou vzpomínku MUDr. Jan Nepomuk Eiselt (1805 Praha – 1868 Hradec Králové), 
městský fyzik v Poličce, ve své německy psané monografii Královské české věnné 
město Polička před, během a po požáru 10. července 1845. 

Plameny ...a zasáhly nedaleký děkanský kostel. V několika málo okamžicích vzplála 
šindelová střecha kostela vysokými plameny. Hořící šindele létaly všemi směry 
a zapalovaly téměř současně domy v ulici Školní, Kozí, Řeznické, Kostelní a na 
Kostelním náměstí. 

Zatímco uvnitř kostela strašlivě řinčely horkem popraskané skleněné tabule a okenní 
rámy stály v plamenech, vnikl místní děkan pan P. Jan Stelzig*, doprovázen pouze 
měšťanem Františkem Šlerkou, odvážně do kostela s důvěrou v ochranu Všemo-
houcího, aby zachránil Nejsvětější svátost. K jeho nohám se zřítila s hrozným, kosti 
pronikajícím rachotem mosazná lampa s věčným světlem, a sotva strašlivý zvuk do-
zněl, zřítil se též velký skleněný lustr a s řinčením se roztříštil. S praskotem podob-
ným nejsilnějšímu krupobití se rozlétávalo sklo ve vysokých gotických oknech 
a ohnivé jiskry a plameny padaly otvorem klenby dolů. Sám Bůh chránil svého věr-
ného duchovního pastýře, kterému se podařilo vyrvat plamenům monstranci 
a nejdůležitější ozdoby v nejvyšší čas, neboť již hořely varhany. Statečný Šlerka za-
chránil ještě cechovní prapory. - Nejsvětější svátost přenesl pan děkan do radnice, 
která uprostřed náměstí a ohnivzdorně postavena poskytovala nejbezpečnější úto-
čiště. 

Mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní (11. července) se k západu zřítila i velká radniční 
věž, do jejíž horní lucerny pronikl oheň a zapálil zde četná kavčí hnízda, a prorazila 
ohnivzdornou krytinu střechy. Požár se okamžitě rozšířil a zachvátil všechny hořla-
vé předměty, pronikl do druhého patra, a když toto zničil, i do prvního, kde zničil 
krásný prostorný zasedací sál. - Teprve 12. července k polednímu se podařilo oheň 
ovládnout. - V hořící radnici nastala místnímu děkanovi nová starost o zachráněné 
kostelní poklady. V největším nebezpečí, které hrozilo jeho vlastní osobě, pronikl 
ohnivým deštěm jisker a vynesl odtud, obklopen žhavými oblaky kouře, přes hořící 
trámy, rozpálené kameny a cihly Nejsvětější svátost do plameny ušetřeného hřbitov-
ního kostela sv. Michaela, žehnaje cestou klečícím polooblečeným, od kouře čer-
ným, hlasitě plačícím nešťastníkům. Rozžhavené tašky ze střechy radnice byly žárem 
vrhány do vzduchu jako ze sopky chrlící oheň. Příšernou krásou nyní zářila pozlace-

O požáru kostela sv. Jakuba  
před 175 lety 
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ná, dvojnásobně osvětlená socha Panny Marie, vyčnívající vysoko nad hořící domy. 
- Duchovní pastýř, kterého na jeho dvojí cestě jistě ochraňovala všemohoucnost 
nejvyššího Boha, zachránil ještě ze sakristie, jejíž zámek byl již rozžhaven, všechno 
stříbrné náčiní a mešní roucha a přenesl je do děkanství, které zůstalo Boží prozře-
telností ušetřeno, snad jako časná odměna za jeho horlivost a odvahu, s níž vykoná-
val svůj úřad pastýře. Jen o několik minut později a všechna námaha, všechno za-
chraňování by bylo zbytečné, neboť planoucí dveře kazatelny by zachvátily i všech-
no ostatní. - Věru, Pán sám byl věrný strážce! 

V ranních hodinách po strašlivé noci si lidé všimli, že se na zvonici při severní stra-
ně kostela objevil plamen, zprvu hořící zvolna, ale pak najednou propukl s takovou 
zuřivostí, že v několika minutách šlehal z každého otvoru. Hrozné byly temné zvu-
ky, které čas od času zaznívaly z rozpalujících se zvonů, až konečně menší spadl 
s ohlušujícím rachotem na gotickou klenbu věže. Po delším čase bylo slyšet smutné 
zvuky, jak oharky padaly na velký, již tavící se zvon, až poslední zvuk - jako na roz-
loučenou - předcházel hroznému pádu, pod jehož úderem se zachvěla zem. 

Mirek Andrle  

* P. Jan Nepomuk Stelzig *21. února 1781 v Gastorfu (dnes Hošťka) u Litoměřic, 
ordinován 15. dubna 1801, kaplanem v Libochovicích, děkanem v Mělníku, od 
30. září 1830 děkanem v Poličce, +23. září 1852 a je pohřben u sv. Michaela 

Pozn.: ulice Kozí – Otakarova, Školní – Václavská, Řeznická – zřejmě U Masných 
krámů, Kostelní náměstí - náměstí Bohuslava Martinů 
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V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. 
každou předposlední říjnovou neděli za 
Světový den modliteb za misie, který od 
té doby na celém světě organizuje Pa-
pežské misijní dílo šíření víry. Letošní 
misijní neděle, kterou oslavíme 18. října, 
se nese v duchu hesla z knihy proroka 
Izaiáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8). 
Zatímco v minulém roce představova-
la Misijní neděle zakončení Mimořád-
ného misijního měsíce října, tak ta 
letošní bude naopak příležitostí uvě-
domit si, nakolik zůstalo naše nadšení 
pro misie živé. Spojením jednotlivých 
farností na celém světě v modlitbě 
a příspěvkem do sbírky vytváříme výji-
mečné společenství solidarity, které 
obzvláště letos nabývá na významu. 

Letos jste srdečně zváni na Misijní 
most modlitby, který se uskuteční 
v sobotu 17. října od 21:00 v kostele 
sv. Jakuba. V modlitbě se spojíme 
s křesťany na celém světě a budeme 
prosit za misie, misionáře, chudé a trpí-

cí lidi, za šíření radosti a evangelia na 
celém světě. Budeme se modlit misijní 
růženec a zazpíváme si společně s naší 
scholou. Vezměte si s sebou svíčky. Po-
kud nebudete moci přijít, připojte se 
k ostatním ve stejný čas modlitbou rů-
žence u Vás doma. 

O misijní neděli bude možnost při všech 
mších svatých přispět na podporu čin-
nosti Papežského misijního díla šíření 
víry. Sbírka na misie je vyjádřením 
solidarity všech katolických křesťanů 
za sebe navzájem, protože probíhá ve 
všech farnostech a diecézích po celém 
světě (i v nejchudších zemích) a vybra-
né prostředky následně slouží k pod-
poře v místech, kde je církev dosud 
mladá nebo chudá. 

Věra Klimešová  

Misijní Most Modlitby 
nejen růženec pro misie 
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V minulém čísle jsem 
psal o kapličce na 
Jelínku a keramickém 
obrazu v ní, který 
vytvořila paní Marie 
Klimešová. Autorka 
obrazu mne upozorni-
la na význam obrazu, 
který nazvala: „Marie 
v dějinách spásy“. 
Autorce se omlouvám 
za chybnou prezentaci 
jejího díla a děkuji jí 
za následující popis  
obrazu: 

 

,,Marie sedí, na klíně 
chová malého Ježíše,  
nohou šlape na hada, 
který je na zeměkouli. 

Dítěti se klaní  
pastýři /lidé. 

Jejich zástup se obrací 
směrem ke kříži  

a jdou směrem nahoru. 
Cestu tvoří bílý pruh, 

který znamená,  
že Kristus již vstal 

z mrtvých,  
kříž je prázdný.  

Cesta končí u Marie  
a vytváří jakýsi kruh, 

cestu spásy." 

 

 Mirek Andrle  

Obraz v kapličce na Jelínku 
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Když se otec. Tomáš dozvěděl že jsem 
dárcem kostní dřeně, požádal mě, abych 
napsal pár slov do Farního posla, abych 
přivedl nové členy do registru dárců 
kostní dřeně z řad našich farníků. Sám 
jsem členem v registru už tři roky a měl 
jsem tu možnost být tento měsíc úspěš-
ným dárcem, který dal šanci neznámému 
člověku a pomohl mu tak zachránit  
život.   
 
Ročně onemocní leukemií desítky do-
spělých i dětí. Jedinou možností léčby je 
přijetí darované kostní dřeně. V součas-
né době je v českém registru přes sto 
tisíc lidí. K samotnému darování kostní 
dřeně se dostane jen 1 % lidí z registru. 
Dárcovství dřeně je považováno za nej-
vyšší dar člověka člověku, a proto je 
v České republice, stejně jako na celém 
světě, bezplatné.   

Jak se tedy stát dárcem?  
Je to úplně snadné. 
Stačí být ve věku mezi 18 a 35 lety  
a mít dobrý zdravotní stav.  
 
Na webu www.kostnidren.cz vyplníte 
přihlášku a domluvíte si schůzku v od-
běrovém centru. Tam se dozvíte všech-
ny potřebnosti a v případě zájmu pode-
píšete souhlas se zařazením dat do regis-
tru. Dále Vám sestřička odebere 2 ml 
krve, to je vše. Po vstupu do registru 
transplantační pracoviště vyhledává 
v registrech vhodné dárce, a pokud se 
dostanete do fáze užšího výběru, budete 
pozváni na další odběr krve a vyšetření. 
Ze vzorku krve se provádějí podrobné 
testy tkáňových znaků a zjišťuje se, zda 
jste opravdu nejvhodnější dárce. Pokud 
by nastala fáze, že byste mohli dřeň da-
rovat, jsou dvě možnosti odběru: odsá-
tím z vnitřku kostí, nebo získáním ze 
žilní krve procesem separace. Odběr 
dřeně z vnitřku kostí vyžaduje třídenní 
pobyt v nemocnici a provádí se na chi-
rurgickém sále v celkové anestezii. Léka-
ři Vám tenkou odběrovou jehlou z dutin 
v zadních hrbolech pánevních kostí od-
sají malé množství dřeně s krví. 
 
U druhé metody, kterou jsem podstoupil 
já, chodíte 4 dny před samotným odbě-
rem na injekce ke svému lékaři, který 
Vám píchne do břicha růstový faktor 
pro granulocyty. Tato látka namnoží 
krvetvorné buňky a vyplaví je z kostní 
dřeně do krve, odkud je separátor ode-

Darování nebolí  
způsob, jak zachránit život 

 

 
Říjen 2020  25 

bere z Vaší krve. Tento způsob je samo-
zřejmě bezpečný, růstové faktory jsou 
speciální bílkoviny, které jsou tělu vlast-
ní. 
Jeden z těchto způsobů může být pro 
daného pacienta vhodnější, ale právo 
zvolit si způsob má vždy dárce. Samotný 
odběr nebolí a dáte tak naději dalšímu 
člověku na život. Nelze opomenout, že 
darování lze odmítnout a z registru může 

člověk kdykoliv bez udání důvodu ode-
jít. Chtěl bych touto cestou pozvat na 
náborovou akci do Pardubic, která se 
koná 23. října v 18:00 v Enteria Aréně. 
Není lepšího pocitu než někomu zachrá-
nit život - to nejcennější, co máme. I TY 
MŮŽEŠ DÁT ŠANCI! 
 

dobrovolný dárce Jiří Bulva  
 

Poděkování za podsedáky 
Jak jsem se domníval, ani tentokrát jsem se nemusel doprošovat Vaší štědrosti. Na 
podsedáky ke sv. Jakubovi se vybralo při nedělní sbírce přes 30 tisíc Kč.  Zbytek do 
98 332 Kč se poskládal z darů jednotlivců, kteří je poslali na účet nebo mi je předali 
osobně, přičemž můj skrovný příspěvek 9 000 Kč překonali hned tři dárci, jejichž 
jména neuvádím, poněvadž to s nimi nemám domluveno a oni by si to, jak je znám, 
sami nepřáli.  

Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Kéž by se Vám sedělo u sv. Jakuba tak pohodlně, 
abyste se mohli plně věnovat modlitbě a Božímu slovu. 

Tomáš Enderle  
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 Pravidelnosti a nepravidelnosti 
Společenství ve farnosti 

 
Schůzky dětí farnosti: 10. 10., 24. 10. (bližší informace na ,,schuzky-farnost-
policka.webnode.cz“) 
 
Příprava na biřmování pro mladé:  schůzka—  3.10., 17.10., 31.10. od 19:00 na faře  
 
Ministrantské schůzky: 10.10. a 31.10. od 9:00 na faře 
 
Setkání seniorů: tento měsíc kvůli covidu není 

 
Sbírky v minulém měsíci 

                                                       Polička  Pomezí                                                                                                                              
6. 9.: na podsedáky do sv. Jakuba                        32 926 Kč 
6. 9.: na opravu kůru v Pomezí                                                20 695 Kč                                         
13. 9.: pro farnost                                               10 947 Kč       2 563 Kč 
20. 9.: na církevní školství       12 638 Kč  3 744 Kč                                         
27. 9.: pro farnost                                               15 987 Kč  2 480 Kč 
 

Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí.  
 

Mimořádné sbírky v tomto měsíci 
18. 10.: Papežská misijní díla 
1. 11.: Oblastní charita Polička  
 

 Úklid kostela sv. Jakuba 
1. skupina: čtvrtek 1. a 29. října od 16:30 
2. skupina: čtvrtek 15. října  od 16:30  
Dobrovolníci a pomocníci jsou kdykoli vítáni. Nebojte se ozvat! 
Kontakt na koordinátorku paní Evu Skalníkovou: 604 378 599 

Otec Ondřej Špinler (ne)pravidelně v Poličce 

Otec Ondřej ze Sádku si bude s otcem Tomášem ve středu prohazovat bohoslužby. 
V Poličce tedy ve středu nově zpravidla najdete od 17:30 ve zpovědnici a od 18:00 
u oltáře otce Ondřeje. Kéž by tato výměna sloužila k tomu, aby co nejvíce z nás 
dokázalo nově zaslechnou slovo Boží a lépe prožívat svátostné setkání se svým Pá-
nem.  
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28  FARNÍ POSEL 

Úkol č. 1 pro chytré hlavičky: Dokresli patronce misií, co jí chybí, a zjisti, kdy se 
v říjnu slaví její svátek. Máme v některém z našich kostelů její sochu? 
Ten, kdo jako první pošle na e-mail klimesova@farnostpolicka.cz dokreslený obrázek a obě 
správné odpovědi, se může těšit na odměnu. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2: KVÍZ: Spočítej si svůj misionářský kvocient na protější stránce. 

Pro chytré hlavičky 
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30  FARNÍ POSEL 

Rozpis bohoslužeb 

Neděle 4. 10.                               
27. neděle v mezidobí 
POUŤ KE SV. MICHAELU 

7:30 M: za živé a  zemřelé farníky  
9:00 J:  
10:30 M:  
18:00 M: 

Pondělí.  5. 10.  

Úterý 6. 10.   7:00 K:  

Středa 7. 10.      
Památka Panny Marie Růžencové                       18:00 M:  

Čtvrtek  8. 10. 7:00 K:  

Pátek 9. 10.                                                                                 ? 15:30 Pe:  
18:00 Ja:  

Sobota 10. 10. 18:00 Ja: za živé a zemřelé členy rodiny 
Sejkorovy a Kladivovy 

Neděle 11. 10. 
28. neděle v mezidobí 

7:30 Ja: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: za rodiče Juklovy a Švancarovy 
10:30 Ja: za rodiče Martinů a syny 
18:00 Ja: 

Pondělí 12. 10.                                                 

Úterý 13. 10.                                                                                                      7:00 K:  

Středa 14. 10. 18:00 M:  za Marka Bartoška  

Čtvrtek 15. 10.   
Památka sv. Terezie od Ježíše                                                            

7:00 K:  

Pátek 16. 10. 18:00 Ja: 

Sobota 17. 10. 
Památka sv. Ignáce Antiochijského 

18:00 Ja: za manžela, rodiče z obou stran  
a švagra 
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Neděle 18. 10. 
29. neděle v mezidobí 

7:30 Ja: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: POSVÍCENÍ, za obyvatele obce 
Pomezí 
10:30 Ja: na dobrý úmysl 
15:00 Mo: 
18:00 Ja: 

Pondělí 19. 10.                                              

Úterý 20. 10.                                       
7:00 K: na prosbu o dar moudrosti, 
vnímavost k Božímu  vedení a pokoj 
srdce 

Středa 21. 10.   18:00 M:                                                 

Čtvrtek 22. 10.                               7:00 K: 

Pátek 23. 10.                                        18:00 Ja:  

Sobota 24. 10.                                                              18:00 Ja: za  p. Větrovského, živé a ze-
mřelé toho rodu 

Neděle 25. 10. 
30. neděle v mezidobí 

7:30 Ja: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: na poděkování za 35 let  
společného života 
10:30 Ja:  
18:00 Ja: 

Pondělí  26. 10.                                                                       

Úterý 27. 10. 7:00 K:  

Středa 28. 10. 
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

18:00 M: za Věru a Antonína Svobodovy 
a rodiny z obou stran 

Čtvrtek 29. 10. 7:00 K: 

Pátek 30. 10. 
Svátek Výročí posvěcení katedrály 18:00 Ja: za Annu Müllerovou a celý rod 

Sobota 31. 10. 18:00 Ja: 

Neděle 1. 11. 
31. neděle v mezidobí 
Slavnost VŠECH SVATÝCH 

7:30 Ja: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: za Ladislava Fajmona a celý rod 
10:30 Ja: za Libuši Kotkovou a manžela, 
její rodiče a strýce Jaroslava 
18:00 Ja:  


