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

 

O těchto Vánocích můžeme 
zpívat s anděly, 

klanět se s pastýři, 
přinést dary s mudrci, 

pomáhat s porodními bábami, 
vzdorovat ďáblu se svatým Josefem, 

bdít s Matkou Boží, 
žít jako Boží děti s Jezulátkem. 

O těchto Vánocích nejsme omezeni v ničem, 
na čem opravdu záleží.  

 

Požehnané Vánoce Vám přeje 

redakce Farního posla 

FARNÍ         POSEL 

PROSINEC 2020 
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Za adventní věnec vděčíme jako obvykle paní Vraspírové 
 

a za plnění úkolů posíláme dík Markétce a Šárce. 
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Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  

někteří z Vás snad čekají, že v tomto Farním Poslu najdou plán  
bohoslužeb na vánoční svátky. Plán není, protože se situace 
mění každým týdnem a snad i dnem. Někteří z Vás by ode mne zase rádi slyšeli slo-
va útěchy a povzbuzení. Ta najdete ve vzkazu našeho otce biskupa i ve společném 
prohlášení našich biskupů. Já bych se rád zastavil u postavy světce, k jehož poctě 
jsem dnes sloužil v kapli mši svatou.  

Na svatém Ondřeji mne přitahuje už jenom ten fakt, že byl ten čtvrtý ze tří, ten 
s bramborovou medailí, co zůstal stát pod stupínkem vítězů (hloupě řečeno). Mezi 
Kristovými učedníky elitní skupina dvanácti, do které Ondřej patřil, byla ale Ježíši 
ještě bližší skupinka, do níž patřili bratři Jakub a Jan a Šimon Petr, ale jeho bratr 
Ondřej do této skupinky nejbližších zahrnut nebyl. 

Jak snadné by bylo se naštvat, urazit, zahořknout. Vždyť jistě bylo tolik věcí a disci-
plín, ve kterých Ondřej Petra předčil! Ale Bůh dělá, co chce, a vybírá si, koho chce. 
Své dary rozděluje dle svého uvážení a nikomu nekřivdí.  

Čím ve větším stresu žijeme, čím obtížnější jsou naše dny, čím hůř se nám daří, tím 
snadněji se nám vloudí do srdce pocit ukřivděnosti a opuštěnosti. A tento pocit je 
mocným spojencem Nepřítele lidského pokolení. Podobně jako se snaží ďábel na 
východních ikonách Josefa přesvědčit o tom, že je obyčejný paroháč, který uvěřil 
báchorce o panenském početí, přesvědčuje i nás, že jsme na život sami, nemilovaní, 
a dost možná i o tom, že je naše situace beznadějná. A tento pocit opuštěnosti 
a marnosti lze prožívat stejně intenzivně v domově důchodců jako v rodině s nespo-
lupracujícím manželem/manželkou a hordou dětí. Nevěřme hlasu, který nám šeptá 
do ouška, že nemáme šanci, že to nezvládneme, že nás čekají nad pomyšlení strašné 
hrůzy a jak bychom je mohli přečkat, když nám docházejí síly už teď!  

I kdybych šel roklí šeré smrti, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi Immanuel. To, že je Bůh s námi, 
platilo pro Petra, Ondřeje i Jidáše. Petr si to uvědomoval, vždyť se mu dostávalo 
zvláštního postavení a péče. Jidáš tomu neuvěřil, protože Ježíš nenaplňoval jeho 
představy o správném Mesiáši. Ondřej tomu uvěřil, přestože se mohl snadno cítit 
opomíjen, přehlížen a ukřivděn samotným Ježíšem.  

Pojďme adventem k jesličkám cestou Ondřejovou. 

P. Tomáš Enderle, AMDG, 
na Svátek svatého apoštola Ondřeje, L. P. 2020 

Slovo kněze 
na úvod 
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 Ohlédnutí za benefičním koncertem 
Při koncertu se sešli dva svatí  

A to už má nějakou sílu a váž-
nost, zejména když to u nás 
v Poličce byli sv. Jakub 
a sv. Michael.  Ale vezměme 
to od začátku. Podzimní čas 
byl letos už podvacáté jako 
stvořený pro benefiční kon-
cert Oblastní charity Polička. 
I  když se okolnosti listopado-
vých dní sbíhaly zcela jiným 
způsobem, než jsme dosud 
byli zvyklí, nenechali jsme se 
odradit a nechtěli jsme se 

vzdát. Čeho? Práce, příprav, starostí a také radosti, hudebního zážitku, krásné chvíle 
a zejména Vaší blízkosti a přízně, za kterou jsme chtěli koncertem rovněž poděko-
vat. A tak se zrodila myšlenka přenosu koncertu on-line. Zpočátku to byla vysněná 
představa bez jasných kontur. Netrvalo dlouho a byla přesná představa s jasným 
rámcem. A tak se mohlo stát, že kostel sv. Jakuba v plánovaném termínu 7. listopa-
du 2020 v 17 hodin poskytl zázemí pro benefiční koncert Oblastní charity Polička 
konaný ve prospěch Domácího hospice sv. Michaela. Koncert proběhl bez účasti 
veřejnosti a byl přenášen on-line až do domovů diváků a posluchačů. Záznam toho-
to hudebního zážitku, kterého se po interpretační stránce ujala jazz-barokní formace 
Transitus Irregularis, můžete i nyní sledovat na odkazu: 

www.charitapolicka.cz 
Benefiční účel tentokrát směřuje k posílení a rozšíření služby Domácího hospice sv. Michaela. 

 
Naší snahou bylo a je, aby benefiční koncert v sobě nesl důležité svědectví, poselství 
o tom, že rozměr lidskosti se skládá z každodenních střípků našich dobrých skutků. 
Zdárného výsledku celé akce se nám daří dosáhnout také díky štědré podpoře Vás 
dárců a podporovatelů z řad veřejnosti. Nesmírně si této přízně vážíme a za Vaši 
spolupráci a soudržnost v dobré věci jsme velice vděčni. Věříme, že se i tentokrát 
budeme moci těšit Vaší přízni, doufat ve Vaši náklonnost a finanční přispění, aby-
chom tak společnými silami mohli svítit na cestu dobrým skutkům.  Sledování on-
line koncertu samozřejmě není podmíněno žádnou výší vstupného. Pokud ale bude-
te nakloněni našemu benefičnímu účelu a rozhodnete se nám zaslat finanční příspě-
vek, můžete tak učinit na zvláštní bankovní účet veřejné sbírky: 

 
5918409339/0800 

Upřímně, ze srdce Vám děkujeme. 
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Získané prostředky spolu s dary sponzorů použijeme na personální posílení a územ-
ní rozšíření služby Domácího hospice sv. Michaela. Naše současné kapacity jsou 
v zajišťování této služby značně limitované. Vnímáme přitom velkou potřebnost 
a narůstající zájem o poskytování služby, která umožňuje těžce nemocnému člověku 
strávit poslední chvíle života ve svém přirozeném, domácím prostředí, v okruhu 
svých blízkých. Službu, která tak může zajistit, že umírání nemusí být provázeno 
strachem, nesnesitelnou bolestí, utrpením a trýznivou lhostejností. Domácí hospic 
sv. Michaela nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psycho-
terapeuta a v případě zájmu také  duchovního. Poskytuje nemocnému paliativní 
péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat paci-
entovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Nabízí  poradenství, podpo-
ru blízkých osob během doprovázení nemocného i po jeho smrti. Právě i po odcho-
du blízkého člověka dává Domácí hospic sv. Michaela pozůstalé rodině hmatatelnou 
jistotu, že v této velmi citlivé a bolestné ztrátě není sama. 
 
Realizace koncertu by se nám nezdařila bez podpory našich vzácných sponzorů, 
kterým za přízeň charitnímu dílu velice děkujeme.� 
 
Milí čtenáři, přejeme Vám z Oblastní charity v Poličce vlídné dny, pevné zdraví 
a vše dobré. Pokud jste se již připojili k vysílání koncertu nebo se ještě připojíte 
k jeho záznamu, děkujeme, že jste s námi – poslechem i srdcem. A svatým Jakubovi 
a Michaelovi děkujeme, že spolu s Vámi stojí při nás.        
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Jistě jsme si podzimní čas představovali 
jinak, ale jsme v čase, kdy by jistě spous-
ta lidí víc než kdy jindy uvítala pomoc 
a podporu. Zde je namístě služba nás, 
charitních pracovníků. Zdravotní sestry, 
pečovatelky a další pracovníci v přímé 
péči jsou nablízku nemocným a potřeb-
ným navzdory omezením. Při své práci 
samozřejmě dbají na maximální bezpeč-
nost a ochranu zdraví klientů i zdraví 
svého. Je také ale mnoho lidí, kteří po-
třebují „jen“ vlídnost, radu, podporu. 
V takovém případě může být moudrým 
naslouchajícím terapeut či duchovní.  
Tíhy současné doby, která na mnohé 
z nás doléhá, jsme si dobře vědomi, pro-
to nabízíme lidem v tísni následujících 
několik telefonních čísel, na která se 
mohou s důvěrou obrátit, budou-li roz-
hovor potřebovat … 

P. Tomáš Enderle, administrátor ŘKF 
Polička, tel. 608 719 872 (po-pá, 14-17 h) 
 
P. Ondřej Špinler, administrátor ŘKF 
Sádek, tel. 604 536 470 (út–so, 9-16 h) 
 
P. Milan Romportl, administrátor ŘKF 
Borová, tel. 775 651 602 (po-pá, 14-17 h) 
 
P. Stanislav Tomšíček, administrátor 
ŘKF Svojanov, tel. 732 513 972 (po-pá, 
9-12 h) 
 
P. Josef Matras, farář v Bystrém, tel. 
605 230 393 (po, st, čt, pá, 14-17 h) 
 
 
Nabízíme také možnost rozhovoru 
s terapeutkou Oblastní charity Polička 
na telefonním čísle: 731 604 683. 
 

Pomocná ruka lidem v tísni 
Nebojte se naší pomocí využít - jsme tu pro Vás.   

 

 
Listopad 2020  7 

Tříkrálová koleda zazní... 
Přichází dobrá zpráva z naší Charity.    

Ovšem, jak se říká, situace „na frontě se mění každým dnem“. Situace posledních 
dnů bychom mohli vyjádřit slovy: „Česko čeká na krále.“ I my „chariťáci“ čekáme 
a připravujeme se na setkání s Vámi, ať už bude více či méně osobní nebo více či 
méně tzv. on-line.   

Zásadní zpráva směrem od Charity k Vám, našim štědrým a věrným dárcům i ko-
ledníkům, je ale každopádně tato: Myslíme na Vás, Tříkrálové sbírky a jejího lidské-
ho, sbližujícího poslání se nevzdáváme. Tři králové pro Vás budou mít i tentokrát 
vánoční poselství o člověku, o rodině, o víře a naději. A tak i my při přípravách 
vyprošujeme Boží požehnání a věříme v Boží režii našeho počínání …  

Tříkrálová koleda zazní…  

O tom, jakou formou se právě u nás v poličském regionu Tříkrálové koledování 
v lednu 2021 uskuteční, Vás budeme průběžně aktuálně informovat. Aktuální Tří-
králové zprávy naleznete již nyní na našich webových stránkách: 

 www.policka.charita.cz.        

 
čtyři strany o Oblastní charitě Polička 

připravila Marcela Vraspírová 
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Rok s rokem se sešel a zase tu máme 
jeho závěr a s ním nejkrásnější svátky 
roku.  
Rád bych se při této příležitosti vnesl do 
dob našich předků, jak tyto svátky proží-
vali v Poličce, v malém městě na jihový-
chodě Čech. 
 

Štědrý večer 
 
Vánoce oplývají mnoha lidovými zvyky, 
obyčeji a tradicemi. Některé se dodržují 
a uchovávají dodnes, mnohé však během 
let upadly v zapomnění. Hlavně Štědrý 
den měl a dosud má svoje kouzlo, ne-
opakovatelnou atmosféru, a proto byl 
odedávna opředen mnoha tajemstvími, 
zvyky a obyčeji. V tuto posvátnou dobu 
se zjišťoval osud, nahlíželo se do bu-
doucnosti, dalo se na ni i zapůsobit. 
Štědrý večer v některých rodinách v Po-
ličce se slavil podle starého zvyku mající-
ho svůj ustálený ráz. Především se dodr-
žoval přísný půst s újmou až do štědro-
večerní večeře, a proto se v poledne po-
jedla jenom zelňačka. Mnohdy ani ta 
nebyla, a tak se čekalo až na večeři, která 

při vší bídě po celý rok byla honosná. 
Byla to večeře symbolická - odraz života: 
co dal les, co dalo pole, co dal sad 
a v mnohých rodinách se místo ubrusu 
na stůl rozprostřela tzv. rozsívka - tkani-
na, ve které se nosilo zrní při rozsívání. 
Samotná večeře začala modlitbou, po 
které se jedla polévka houbová nebo 
hrachová jako první jídlo bohatého jídel-
níčku, skládajícího se z devíti chodů. Po 
polévce následoval hrách se zelím. Dal-
ším pokrmem byl staročeský kuba a po 
něm švestková omáčka, po které se do-
stal na řadu závin. Šestým chodem jídel-
níčku byla muzika, po muzice se dostalo 
na mléčná jídla (nákypy) a také nesmělo 
být zapomenuto na med, kterým se zpra-
vidla sladila kaše. Nakonec přišla na řadu 
vánočka. Při všech těchto pochoutkách 
se nesmělo zapomenout na chléb, který 
nás po celý rok živí. Po dobu slavnostní 
hostiny nesměla hospodyně vstát od 
stolu a také pes a kočka museli zůstat ve 
světnici. Pro štěstí se dávaly pod talíře 
peníze a pod stolem nesměla chybět 
ošatka s obilím, aby byla úroda. Kolem 
stolu se omotal řetěz jako symbol zdraví. 
Nezastupitelnou roli měl při této večeři 
hrách – symbol hojnosti. A v těchto 
slavnostních chvílích se nesmělo zapo-
mínat na zvířectvo ve chlévě, které mu-
selo dostat svoji vánočku a slepice hrách. 
I zde se nahlíželo do budoucnosti pro-
střednictvím jablek, ořechů apod., bude-
li nastávající rok úspěšný a budou-li sto-
lovníci živi a zdrávi.  
A tuto sváteční atmosféru vždy neod-
myslitelně doplňoval zpěv vánočních 
koled. 

Ten vánoční čas 
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K betlémům patřila také hudba. Jak zde 
bývalo zvykem, lidé si zpívali při každé 
práci a příležitosti, a to vždy písně, které 
byly příležitostné, doplňovaly podstatu 
ročního církevního období. A tak k Vá-
nocům patří neodmyslitelně koledy. 
Bývalo tomu dříve a je tomu tak i dnes.  
Vzpomínám, jak můj děda Karel Andrle 
(1887 - 1970) vždy o Vánocích vytáhl 
svůj zápisník, celý popsaný koledami, 
a jednu po druhé přezpívával. Betlém 
byl jakýmsi „oltářem rodiny“. U něho se 
scházela rodina, příbuzní a známí. 
Zvláště betlemá-
ře betlémy pojily 
nezvykle pevný-
mi pouty, vzá-
jemně se navště-
vovali a vedli 
u nich nekoneč-
né debaty. 
Atmosféru vá-
noční doby, jak 
ji snad prožíval 
v Poličce rodák 
Bohuslav Marti-
nů, jehož 
130. výročí naro-
zení si letos 
8. prosince při-
pomínáme, se 
pokouší evoko-
vat básník Milo-
slav Bureš ve 
svém Špalíčku 
z jasanu: 
„Později obdivo-
val Bohuslav 
Martinů doved-
nou práci polič-

ských řezbářů, kteří prosluli svými bet-
lémy. Figurky králů, pastevců 
a ostatních, kteří kráčeli k jesličkám, 
měly obvykle podobu sousedů. Poličské 
betlémy byly známé široko daleko pro 
svou výtvarnost a poezii. A právě kolem 
těchto betlémů se po večerech zpívávaly 
nejen náboženské, ale i světské písně, 
které odpovídaly náladě a prostředí. 
Zpěv doprovázely obvykle housle s ky-
tarou nebo harmonika. Martinů znal 
tyto besedy kolem betlémů a znal mno-
ho písní, které se tu zpívaly.“ 

Hudba, zpěv a besedy kolem betlémů 
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Bureš ovšem vychází, pokud jde o Mar-
tinů, spíše jen z předpokladů, i když 
snad oprávněných, nikoliv však z jedno-
značně doložených a prokázaných faktů; 
jeho přístup je přístupem básníka a vy-
pravěče příběhů, nikoliv přístupem his-
torika. Daleko cennější a průkaznější 
svědectví o skladatelově vztahu k polič-
ské betlemářské tradici přináší proto 
samo jevištní dílo Martinů: čtyřdílné 
scénické pásmo Koleda (Polička 1917), 
z níž se dochovalo pouze libreto. 
2. obraz Koledy se přímo jmenuje Jeslič-
ky s postavami téměř shodnými s figura-
mi betlémů.  

Neméně silně vypovídá o působivosti 
poličské betlemářské inspirace i Naroze-
ní Páně, třetí hra z čtyřdílného operního 
cyklu Hry o Marii; dokončena byla 
v Paříži v roce 1934. V úvodní poznám-
ce klavírního výtahu Narození Páně 
(jeho rukopis je uložen v archivu polič-
ského Památníku B. Martinů) skladatel 
požaduje: „Scéna. Betlém - uprostřed 
jesličky. (...) Celá atmosféra hry je klid-
ná, volná, gesta atd. spíše statická.“ 
Sotva náhodou opatřil Martinů své Na-
rození Páně podtitulem „Pastorale 
v 1.  jednání“, ponechává však na režii, 
jakým zástupem vybaví a zalidní scénu; 
v každém případě tvoří závěr hry jásavé 
sbory, jež lze - a také se tak někdy děje - 
kostýmovat podle vzoru betlémských 
lidových figur a zakomponovat do scény 
i tři krále, jež Martinů v přehledu postav 
výslovně neuvádí. Ovšem andělé, kteří 
mají v závěru sestoupit až k jesličkám, 

jsou ve hře povinní, i když nemají sólo-
vé pěvecké role. - Koledu a Narození 
Páně spojuje nejen betlémský motiv 
jesliček, ale i okolnost, že oba tyto je-
vištní kusy jsou založeny na montáži 
folklórních textů, a že tedy autorem 
jejich libret je sám Martinů. 
 

 
 
návrhy kostelní malby  
(František Martinů 1880 – 1958); malíř, 
bratr hudebního skladatele 
Bohuslava Martinů – ze sbírek Městského 
muzea v Poličce 
 
(pohlednice tisk CHAS Moravská Třebová 
2001;   foto: Zdeněk Holomý) 

Reflexy betlémů v tvorbě Bohuslava Martinů  
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Kromě výtvarných zpodobnění biblic-
kého motivu Kristova narození se 
v některých oblastech vyskytuje také 
jeho folklórní či semifolklórní, insitní 
divadelní ztvárnění.  
Zásluhou již zmíněné lidové spisovatel-
ky  a spoluautorky Andrlíko-Friedlova 
betlému Terezie Andrlíkové*) má       
i Polička svoji vánoční hru - „ojedinělý 
zjev v kulturních dějinách Poličky“, jak 
ji nazval P. Al. St. Novák**). 
Její autorka trpěla od narození křivicí. 
Co jí však scházelo na těle, to jí přebý-
valo bohatě na duchu. Terezie byla duch 
poetický a tvůrčí. Milovala velice Danta 
a vlastní rukou opsala si celou Božskou 
komedii, kterou si nechala svázat do tří 
svazků. Skládala básně a napsala i vá-
noční hru Bůh „Láska“ v jesličkách, 
která byla vytištěna roku 1905 nákladem 
Papežské tiskárny benediktinů rajhrad-
ských. Tato vánoční hra se zpěvy, které 
jsou také jejím dílem (děj se odehrává 
v blízkosti města Betléma), obsahuje pět 
jednání s předehrou a na její herecké 
obsazení je třeba nejméně třiceti osob. 
Inspirace poličskou betlemářskou kultu-
rou je zde zjevná zejména v posledním 
dějství hry. 
 
*) lidová umělkyně a spisovatelka (1863-
1921) 
**) katolický kněz a spisovatel (1891 – 
1968); v Poličce působil jako kaplan a admi-
nistrátor v letech 1917 – 1924, živě se zají-
mal o život a tradice zdejšího lidu. Psal básně, 
divadelní hry z minulosti města, povídky. Zají-
mal se také o poličské betlémy a mnohé z jejich 

historie zaznamenal. Dopisoval do Lidových 
listů. Pseudonym Roman Petrovický, kterým 
některá svá díla podepisoval, si dal podle svého 
rodiště Petrovice u Lanškrouna, kde je také 
pochován. Jeho poslední působiště byly Nasavr-
ky. Zde napsal mimo jiné Jak Nasavrčtí čerta 
napálili a báseň o tamním kaštanovém sadu 
„O Kaštance“. 
zdroj: B. Andrle, Poličské betlémy a jejich 
tvůrci (Polička 2014) 
 
 
Jaroslav Vrchlický: 
Z ,,CAUSERIE ŠTĚDROVEČERNÍ" 
 
Všechny zvony vyzvánějí 
v svaté noci vánoční, 
v duchu zřím, jak venku spějí 
sněhem lidé k půlnoční. 
 
Jen ty zvony, jen ty zvony 
sem se vtírají v můj sluch, 
vážné, slavné, snivé tóny, 
že se světu zrodil Bůh. 
 
Že se opět k lidem skloní 
jako z jeslí chud a zdrán, 
láskou, že svět pozacloní, 
všemi vítán, milován. 
 
A tak, zvony, zněte nocí 
ve sny snílků, v ples jich, v žal, 
pevně věřit, jest již mocí, 
v triumf zory zněte v dál. 
 
 
„Ten vánoční čas“ připravil Mirek Andrle 
(str. 9, Lidový poličský betlém) 

Vánoční hra Bůh „Láska“ v jesličkách  
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Prohlášení našich biskupů  
Drazí bratři a sestry, 

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají 
po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát  
a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji se-
nátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště 
k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.  

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří 
obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, 
kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás 
vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídně-
me Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hle-
dat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí 
a zdraví. 

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý  
a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libo-
volný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé 
naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme 
milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem 
nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu při-
jmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském Dítěti. 
Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si 
doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží 
ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost 
za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, 
že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. 
On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě 
taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše 
láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Při-
chází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.  

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele 
i jeho darů 

Vaši biskupové 

Praha 20. listopadu 2020 
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Ježíši, Božské dítě,  

věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě  
a klaníme se ti jako svému Králi.  

Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte.  
Mnoho národů světa tě takto uctívá.  

I my tě uctíváme ve tvém Dětství 
jako našeho Pána, Spasitele a Boha,  

který všemu vládne a všechno tvoří nové.  
 
 

Věříme, že nás miluješ,  
proto chceme dnes začít nový život.  

Prosíme tě, smiluj se nad námi, odpusť nám naše hříchy 
 a stvoř nám srdce čisté – srdce Dítěte.  

Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. 
Dej nám své požehnání,  

abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky.  
Odevzdáváme se ti.  

Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem,  
promlouvej našimi ústy,  
pracuj našima rukama.  

A kdybychom na tebe někdy zapomněli,  
připomeň se nám způsobem tobě vlastním – 

 milosrdenstvím a něžnou láskou.  
Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce 

jako své malé bratry a sestry  
a obejmi nás svou láskou. Amen. 

Zasvěcení Dítěti Ježíš  
pro modlitbu u jesliček v rodině 



 

14  FARNÍ POSEL 

Adventní zamyšlení 
našeho otce biskupa Jana 
Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři, 

letošní Advent je jiný a nový v tom, že se v něm nezříkáme pouze toho, co nás od 
Boha odvádí, ale velmi nečekaně zažíváme i jiný druh nedostatku – v přístupu 
k Eucharistii, ke svátosti smíření a dalšímu. 

Nejen mě patrně nikdy nenapadlo, že taková doba během našich životů přijde. Žije-
me ve svobodné zemi, přesto zůstávají brány kostelů téměř zavřené. V žádném pří-
padě to však neznamená, že by nás tato nová situace měla vzdálit od Boha, od plno-
hodnotného duchovního prožití Adventu jako radostného očekávání příchodu Pá-
ně. Naopak. Dostáváme příležitost zakusit nedostatek právě jako předstupeň 
radosti z naplnění. 

Křesťan je povolán, aby vždy upřímně hledal smysl situací, které před něho život 
staví. Za momenty radosti a útěchy, aby Pánu vzdával díky a čerpal z nich sílu, 
a chvíle těžkosti, aby objímal jako svůj kříž. I o současné naší zkoušce Bůh dobře ví, 
provází nás jí a my se musíme ptát, jak může i dočasný nedostatek přístupu ke mši 
svaté našemu duchovnímu životu prospět. Především nám může připomenout veli-
kost a vzácnost svátostí. Vážíme si jich dostatečně? Uvědomujeme si, co nám v nich 
Pán zdarma neustále dává? Nestaly se pro nás běžnými, každodenními a banálními? 
Možná toto nám chce Bůh říci tím, že dopouští období, kdy je nemožné na mši 
svatou přijít. Snad si v něm máme uvědomit, že už jsme se jakoby přestali radovat 
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z nesmírného daru svátosti smíření, plni vděčnosti doceňovat, jak velikou událostí 
v našem životě je odpuštění hříchů a návrat k čistotě Božího Dítěte. 

Prožívejme proto letošní Advent s tímto vědomím a nechme se touto novou 
situací duchovně obohatit. Vzývejme mocnou přímluvu Panny Marie a nechme 
se vést Duchem Svatým, abychom dokázali teď více než jindy naslouchat Božímu 
hlasu. Zároveň dávejme ještě větší důraz na to, co nám upřeno není. Je to přede-
vším Boží Slovo, které je živé a účinně působí v duši člověka. Nejdeme-li na mši 
svatou, věnujme Slovu Božímu stejný či ještě delší čas, než kdybychom na ni šli. 
Spojme se se svou či jinou farností k bohoslužbě přes obrazovku počítače, čtěme 
v čase, který máme navíc, Písmo a nechme se jím proměňovat a posvěcovat. Copak 
Bůh k člověku často nepromlouvá právě v tichu? Neobrací se k němu v poušti 
a samotě? Právě z mnoha pasáží Písma víme, že tomu tak je. 

Nynější omezení jednou skončí, stejně jako za měsíc uplyne období Adventu a Pán 
nás navštíví o Vánocích. Nezoufejme proto nad těžkostmi a nedostatky doby, 
ale využijme ji moudře k ještě důkladnější přípravě na shledání s naším Vy-
kupitelem. K tomu Vám od katedrály Ducha Svatého žehná 

Váš +Jan Vokál 

· Každou neděli otec Tomáš zpovídá v kanceláři na faře během  hodin, kdy se po-
dává svaté přijímání u svatého Jakuba.  

· Půl hodiny před každou večerní mší svatou otec Tomáš zpovídá  v kanceláři na 
faře. 

· Úterý 15.12. 9-11: Ladislav Kozubík  a Pavel Kadlečík  ze Sebranic a E.T. 

· Středa 16.12. 9-11: Milan Romportl z Borové a Tomáš Enderle 

· Čtvrtek 17.12.  9-11 : Ondřej Špinler ze Sádku a Tomáš Enderle 

· Čtvrtek 17.12.  15-17 : Stanislav Tomšíček ze Svojanova a Tomáš Enderle 

 
Svatá zpověď je skutek  upřímnosti a odvahy,  

ve kterém se svěřujeme do rukou milosrdenství  
odpouštějícího Boha. 

svatý Jan Pavel II. 

Předvánoční zpovídání  
Na faře v Poličce  



 

16  FARNÍ POSEL 

Před 100 lety 6. prosince 1920 se v Poš-
torné narodil P. Jan Klimovič (viz foto-
grafie), biskupský vikář v Poličce. Na 
kněze byl vysvěcen v Brně 29. července 
1945 olomouckým pomocným biskupem 
dr. Stanislavem Zelou. Po vysvěcení pů-
sobil v Brně – Křenové, Letovicích a od 
1. dubna 1951 v Pomezí. Od 1. listopadu 
1954 byl ustanoven do Poličky. Zemřel 
před padesáti lety 22. ledna 1970. (O jeho 
životě a působení v Poličce bylo psáno 
v letošním lednovém čísle Farního posla.)  
 
Letos 8. prosince na slavnost Panny Ma-
rie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
si připomínáme 130. výročí narození na-

šeho významného rodáka, hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Před 140 lety 
2. prosince 1880 se narodil jeho starší bratr malíř František. Věnoval se  především 
návrhům výmalby kostelů. Byl také činný v poličském ochotnickém divadelním 
spolku, pro který maloval dekorace k divadelním scénám. Zemřel o rok dříve než 
jeho bratr Bohuslav, a to 23. září 1958.           MA 

Vzpomínáme 

Redaktor Farního posla končí 
Jak to s farním časopisem bude? 
30. listopadu 2020 podal redaktor Farního posla Tomáš Enderle rezignaci na svoji 
funkci do rukou administrátora farnosti Tomáše Enderleho. Rezignace byla po zralé 
úvaze přijata. Přejeme mu úspěšnou transformaci do role řádného přispivatele.  No-
vou redaktorkou Farního posla byla ustanovena paní Eva Skalníková, které přejme 
hodně elánu, nápadů i pozorných čtenářů. Upozorňujeme, že se uzávěrka  posouvá 
z poslední neděle v měsíci na pátek před poslední nedělí v měsíci.  

Příspěvky do tohoto časopisu můžete posílat nově na evaskalnikova@yahoo.com. 

P. Tomáš Enderle 
(zatím) jediný člen redakční rady Farního posla  
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Bude u sv. Jakuba „půlnoční“?  
Určitě bude. Otázkou ale zůstává, kdo se jí bude moci účastnit. Může se stát, že 
kromě kněze a asistence nikdo. Pravděpodobnější ale možná bude účast omezeného 
počtu lidí, tedy bude se třeba na mši přihlásit skrze internet nebo na seznamu v kos-
tele, a to podobně jako na ostatní bohoslužby.  

Nebude „půlnočních“ víc?  
I o tom uvažuji, jedna by se ještě 
mohla vejít na půl jedenáctou.   

Bude už na Vánoce už kostel 
opravený?  
Ne. Podrobnosti chystá pan Ing. 
Kovář v článku do příštího Farního 
posla, ale realisticky lze očekávat, že 
práce budou kompletně hotovy 
v průběhu května příštího roku.  

Bude Betlémské světlo?  
Stejně jako obvykle bystě měli mít 
příležitost odnést si domů betlémské 
světlo z každé bohoslužby počínaje 
4. nedělí adventní a konče poslední 
bohoslužbou Božího hodu vánočního. Také bude k dispozici na faře po zazvonění.  

Budu se moci podívat na betlém? 
Stejně jako loni (a snad již naposled) bude hlavní poličský betlém kvůli pracím 
v kostele postaven na faře v kapli. V kostele bude k dispozici keramický. Oba lze 
vidět a navštívit ve vánoční době. Kostel i fara jsou otevřeny na Štědrý den od 
12:00 do 16:00 hodin.  

A je to jisté? 
Rozhodně ne. Aktuální informace můžete najít na farnostpolicka.cz a na telefonu 
do farní kanceláře či pana faráře (čísla na zadní obálce časopisu).  

P. Tomáš Enderle  

Bohoslužby o Vánocích v Poličce 
Jak to bude? Nevíme. 
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Advent a Vánoce na Poličsku 

Znovu čteme z Otokara Aleše Kukly. 

Jestliže církevní rok začínal oslavou In-
karnace včetně přípravných týdnů ad-
ventu, pak venkované znali tisíceré úko-
ny, symbolická gesta, všelijaká říkání 
a zdobení příbytků, převzatých ještě 
z dávných předkřesťanských dob, jimiž 
se snažili v nových souvislostech podtrh-
nout význam této základní události, na-
plňující lidský život smyslem a prostupu-
jící všemi oblastmi bytí člověka a celé 
přírody. Adventní věnec, na němž se 
každého dalšího týdne rozsvěcovalo 
o svíci více, ukazoval, jak ve světě roste 
naděje na příchod světla v přírodě 
i v duši. Ještě za tmy se chodívalo sně-
hem ráno na „roráty“ do kostela, jehož 
rozsvícená okna z dálky lákala, a tam na 
latinský zpěv kněze „Rorate coeli desu-
per…“ lidé odpovídali jak českým zpěv-
ným překladem „Rosu dejte, nebesa shů-
ry“, tak prastarou písní „Ejhle, Hospo-
din přijde a všichni svatí jeho s ním 
a bude v onen den světlo velké, alleluja“. 
Po celý advent se v kostele a doma neu-
stále ozývala modlitba „Anděl Páně“, 
a tak se nedivme, že i sem dolétl rozpus-
tilý lidový popěvek: „Anděl Páně zlámal 
sáně, svatý David dal je spravit, svatá 
Eva dala dřeva, svatá Tereza dala železa, 
svatý Jakub dal je okut, svatý Job na ně 
hop, svatý Ján vozil se na nich sám“. 
Advent se překonal a přiblížily se koneč-
ně Vánoce, svátky naplnění, svátky pří-
chodu světla. To už na celé Vysočině 

bývalo všude plno sněhu a lidé tu zpívali: 
„Na Vánoce dlouhý noce, jsou tu velký 
chumelice…“ nebo písničku ve formě 
dialogu:  
 
„Pověz ty mně, milý Kriste Pane,  
kdy se tvoje narození stane?  
 
Narodím se na ty slavný Hody,  
až zamrznou v celým světě vody. 
 
Bude samá zima, metelice,  
neuvidíš ptáčka, křepelice.“ 
 
Na Vysočině se ovšem takové třeskuté 
zimy nikdy nebáli, protože každý dobře 
věděl, že „když v prosinci mrzne a sněží,  
úrodný rok na to běží“. Když konečně 
nastal Štědrý den, zasvěcený svátku Ada-
ma a Evy, nikdo na celém Poličsku neza-
pomněl omýt se ráno studenou vodou, 
ať to jakkoliv záblo: věděl, že na něco 
tak velikého musí být nachystán čist 
a svěží. Děvčata vybíhala na zahrady 
k jabloním:  

Jabloňko, jabloňko, 
probuď se ze spánku,  
dej nám ovoce  
plnou vopálku!  

Ve vzpomínce na osobní zážitky z polič-
ských Vánoc ji mnohem později skvěle 
a působivě hudebně zpracoval Bohuslav 

Poznámka: příspěvek je krácen o ty pasáže, které popisují stejné věci jako pan Andrle ve svém 
článku. Autorem portrétu doktora Kukly je paní Miriam Kubičková. 
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Martinů ve své „Koledě“. Já sám si nej-
více vzpomínám, jak mi tuto píseň ve 
vžitém místním podání zpívávala za 
mých nejranějších let babiččina sestra, 
nikdy neprovdaná prateta „Marjánka“ 
Martinů, většinou mých příbuzných 
označovaná jako „teta kmotra“. 

Slepicím, posazeným do obručí, dávaly 
se na Štědrý den jáhly, husím pak hrách, 
česnek zase kocourovi, psu i kohoutovi. 
Pometlo muselo být ještě před výcho-
dem slunce namočeno v pramenité vo-
dě. Celý den se lidé postili. 

Dětem, které něco jíst musely, dávaly se 
topinky natřené česnekem. Čím více se 
však i ony postily, tím více směly čekat, 
že večer uvidí „zlaté prasátko“ (to byl 
světelný odraz zrcátka vrhaný na stěnu, 
o který se ještě i pro moje potěšení sta-
rával můj tatínek). Ve vesnicích nosili 
pastýři na Štědrý den hospodářům pruty 
a dostávali za to koláče i peníze. Sváteč-
ní obřadnost se přelévala i do duší 
a naplňovala lidi hřejivým pocitem slav-
nostního očekávání. 

Před večeří se všude na Poličsku celé 
stavení vykropilo svěcenou vodou 
a vykouřilo kadidlem. Šlo se s tím i do 
předsíňky, na půdu, do chlévů, kouř 
posvěceného kadidla musel vniknout 
rovněž do komínů, ba i voda se tam 
třikrát za sebou vystříkla. Zbylá svěcená 
voda se pak vylila do studně a členové 
domácnosti se při tom modlili prosby za 
svatý život, čistou duši, dobrou úrodu 
a hodně radosti. Do zahrady se vynášelo 
trochu nevymláceného ovsa, aby i ptáčci 
měli Štědrý den. 

Dbalo se, aby u večeře byl při stole sudý 
počet osob. Mělo-li se to splnit, byl do 
některých domácností zván kdokoli, 
třeba tulák nebo žebrák, a každý byl 
vítán s radostí, jakoby i v něm poznávali 
dlouho postrádaného člena rodiny. 

Nikdo nepochyboval, že zároveň se 
slunovratem se k nim blíží i nový příval 
Boží lásky, která se rozleje do lidských 
srdcí a obnoví čistotu všech vztahů. Byli 
o tom přesvědčeni do té míry, že sami 
se už cítili být neseni touto láskou a pře-
kypovali jí jeden k druhému. Pod mísu 
i pod talíře se dávaly stříbrňáky, aby se 
poklad hojnosti držel všech ne pouze 
v majetku, ale ještě více v nitru každého 
člověka a v tom, co budou jedni k dru-
hým po celý příští rok cítit, jak si budou 
vzájemně pomáhat a soused souseda si 
vážit. Ještě než se sešli, muselo být již 
všechno jídlo poskládáno na stole, pro-
tože mezi večeří nesměl nikdo – a tedy 
ani hospodyně – odtud odcházet 
a opouštět ostatní. Patřili k sobě a tato 
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nerozlučitelná soudržnost měla být vy-
jádřena i tímto obřadným způsobem. Jen 
tam, kde jsou lidé seskupeni a mají se 
rádi, sestupuje do jejich středu Ježíš. 

Před Svatou večeří se rozsvěcovaly svíce: 
nejdříve u betlému hned vedle Ježíško-
vých jesliček, potom postupně v celé 
místnosti, ale dbalo se na správné roz-
místění světel, aby každý z účastníků 
večeře si zachoval svůj stín. Někde se 
celá rodina shromažďovala napřed 
u betlému, aby si jej v tichosti prohlížela 
a každý měl příležitost soustředit se dřív, 
než nastane onen sváteční okamžik… 

Konečně se všichni shromáždili kolem 
stolu a vstoje se pomodlili – buď společ-
ně nahlas, nebo jménem všech „hlava 
rodiny“ – „Anděl Páně“, „Sláva Bohu 
Otci“, „Oči všech v Tebe doufají“ 

a „Otče náš“. Všichni se křižovali svěce-
nou vodou. Někde si před jídlem přečetli 
i úryvek z Izaiášova proroctví a z Lu-
kášova evangelia nebo příslušnou pasáž 
z modlitební knihy. Často se připojovala 
modlitba za zemřelé a věnovala se jim 
společná vzpomínka, jako by i oni byli 
osobně účastni večeře. Ti, kdo byli pří-
tomni fyzicky, zastupovali viditelně celý 
rod, který se zde scházel pohromadě ve 
všech svých generacích. Nikdy nebylo 
pouto vzájemného zřetězení všech pro-
žíváno intenzivněji než právě v tuto 
chvíli. 

Těsně před tím, než se zasedlo ke stolu, 
řekl otec rodiny: „Oči všech v Tebe dou-
fají, ó Pane, a Ty otvíráš ruku svou 
a naplňuješ každého živočicha požehná-
ním svým. Kyrie eleison, Kriste eleison, 
Kyrie eleison, Otče náš. Bože, Otče náš, 
požehnej nám těchto darů, kterých z Tvé 
štědrosti požívati budeme. Skrze Ježíše 
Krista, Pána našeho. Amen.“ 

Pod stolem bývala při večeři sekera jako 
symbol tělesného zdraví i hrnec naplně-
ný všemi druhy obilí jako připomínka 
i žádost o dobrou úrodu také v příštím 
roce. 

Studánka, stromy, keře, ptáci – s tím 
vším bylo možno na Štědrý večer hovo-
řit a nepochybovalo se, že zvířata i živly 
mohou dnes dobře rozumět lidské řeči – 
a kdo má vnímavou duši, ten slyší i jejich 
odpověď. Člověk v tu chvíli zarůstá do 
svých nejbytostnějších základů, do kme-
ne a kořenů všeho stvořeného, se vším je 
náhle znovu zajedno, se vším se spojuje 
v jediný nedílný celek a se vším si rozu-
mí. Sama zvířata pociťují, jak jimi náhle 
proniká Boží Duch, vtělující se do veške-
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ré hmoty. Bude jí prostupovat tak dlou-
ho, až ji posléze všecku oživí, trávě dá 
v budoucnu svěží zeleň a dá v ní vy-
kvést květům, člověku pak vdechne 
nikdy nekončící život. Ovšem i ta dobrá 
zvířata a stromy budou mít zvláštním 
způsobem na tomto novém životě po-
díl. Vždyť v každém stéblu trávy je pří-
tomna nějaká jiskřička Božího dechu. 

Na zvláštní míse bývaly o Štědrém veče-
ru na Poličsku také koláčky. Členové 
rodiny si je odtud po večeři brali, ale 
nikdo si ten svůj nenechával pro sebe. 
Podělovali se jimi navzájem, aby se mezi 
nimi „utužila láska“. 

Konečně došlo k nadělování skromných 
dárečků. Nedával je zde ovšem ještě 
„Ježíšek“, ale „Mikuláš“. A zprvu nebý-
val nikde stromeček, pod nímž by se 
dárečky ocitaly – ten zvyk se ujímal 
v bohatších měšťanských rodinách až 
po polovině devatenáctého století, 
v chudších teprve mnohem později. 

Byl to večer plný kouzel: tak jako se 
s příchodem Božího Světla otvírala lid-
ská srdce, tak se zároveň rozevíral celý 
vesmír a ve všech živlech bylo možno 
číst skrytá tajemství, tedy i jindy tak peč-
livě střeženou budoucnost každého člo-
věka zvlášť:  

„Vodo, vodo studničná,  
nese se ti večeřička.  
Pověz ty mně pravdu,  
co se tě ptát budu:  
kam se dostanu,  
na kterou stranu.  
Kde můj milý dnes,  
ozvi se mi pes!  

Budu dneska smělá:  
pověz, co dnes dělá?  
Jak ho jenom najdu?  
Kde ho hledat budu? 

Dívky na Poličsku třásly nejen bezem, 
ale také plotem u zahrádky:  

Třesu, třesu plot.  
Pověz mně, kde budu  
ode dneška za rok. 

Hodilo-li se polínko dříví na strom 
a zůstalo tam, děvče se do roka vdalo. 
Ta, která si od svátku sv. Jana Křtitele 
pečlivě schovala věneček, jímž tehdy 
házela na strom, mohla si jej na Štědrý 
večer dát pod polštář: co se jí pak zdálo, 
mělo se v příštím roce vyplnit. Cokoli se 
v ten večer dělo, všechno mělo nějaký 
osudový význam. 

Při odchodu celé rodiny na půlnoční 
mši zůstávala v domě hořet aspoň jedna 
svíčka, aby Boží Světlo neopouštělo 
dům ani v nepřítomnosti hospodářů. Té 
se pak na celém Poličsku říkávalo 
„Ježíškova svíčka“. 

Městský kostel svatého Jakuba se poma-
lu plnil příchozími. Jeho okna zářila do 
tmy městečka. Přesně o půlnoci se ozval 
na kůru zpěvák:  
Chval každý duch Hospodina  
i Ježíše, jeho Syna,  
odbila dvanáctá hodina.  
Svatý Jakube, svatý Michale,  
města toho patronové,  
mějte nás vždy v své ochraně.  
Opatrujte světlo, oheň,  
ať není žádnému škoden,  
budete spát s Pánem Bohem. 
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Hned nato se ozvalo dvanáctero zatrou-
bení a - stejně jako až podnes - ozvaly se 
řehtačky, „hlasy ptáčků“ a za hlaholení 
zvonů, jásotu varhan a zpěvu věřících 
vstoupil do jejich středu právě narozený 
Pán, „Světlo ze Světla“. Od té chvíle až 
do konce Vánoc zněly Poličskem koled-
ní písně. 

Někteří si s sebou brali do kostela tři 
roční višňové proutky, uříznuté ve svá-
tek svaté Barbory a denně zalévané. 
Z nich si spletli věneček a skrze něj hle-
děli při pozdvihování k oltáři, aby tam 
spatřili svůj osud ve všelijakých tajem-
ných obrazcích. Tvrdívalo se také, že 
tímto způsobem umožní Bůh člověku 
zahlédnout tělesnýma očima i neviditelné 
zlé síly, které se pokoušejí zabránit Spasi-
teli ve vstupu do Hostie a znemožnit mu 
vtělení. Jestliže tyto zlé síly dostanou 
podobu nějakého známého člověka, 
znamená to, že ovládají i jeho, ten že je 
v jejich moci a že je tedy zapotřebí se za 
něho modlit, aby byl od nich vysvobo-
zen. Odtud se pak i přeneseně říkávalo, 
že tím věnečkem je také možné uvidět 
„čarodějnice“. 

Ještě moje babička Julie, rozená Martinů, 
zachovávala tento zvyk. Vyprávělo se, že 
jednomu poličskému občanu na začátku 
devatenáctého století se čarodějnice po-
mstily za to, že je uviděl a že tím byly 
prozrazeny, ve kterých lidech se ukrývají. 

Když po půlnoční mši vycházel z koste-
la, ušlapaly ho hned u vchodu, jakmile 
jen kostel opustil. Jinému – ještě za mše 
u svatého Michaela před obnovením 
děkanského chrámu – se stalo, že ho 
čarodějnice uchopily za plášť, který mu 
strhly, a ráno pak byl z toho pláště na 
každém hrobě jeden útržek. Všude 
v blízkosti Boha se prý pohybují takové 
satanské síly, aby člověka strhly nebo 
oklamaly a zabránily mu tak přijít do 
jeho omilostňující náruče. 

Přestože po půlnoční mši byli všichni 
unavení a ospalí, kdekdo se snažil přijít 
na jitřní mši Božího Hodu vánočního, 
která se rovněž konávala ještě za tmy. 
Čím víc bylo na obloze hvězdiček, tím 
více Božího požehnání na ně čekalo po 
celý další rok. Když se pak věřící vraceli 
z „velké“ neboli „hrubé“ mše, stávaly 
některé dívky mezi vraty a dojídaly scho-
vané jablko od Štědrého večera: který 
mladík se na tu či onu z nich přitom 
aspoň dvakrát ohlédl, ten se měl stát 
jejím ženichem. V místnosti bylo od 
Štědrého večera na lati srovnáno vedle 
sebe dvanáct mističek se solí a rozkráje-
nou cibulí; v které mističce byla na Boží 
Hod v poledne sůl vlhká, v tom měsíci 
příštího roku mělo být vlhké i počasí. 
(O některých vánočních zvycích v Polič-
ce viz také Jitřenka, sv. XIII, č. 8, 
15.4.1894, str. 61-64.) 

Úklid kostela sv. Jakuba 
2. skupina: čtvrtek 10. prosince od 16:30 hodin 
1. skupina: úterý 22. prosince od 16:30 hodin 
Dobrovolníci a pomocníci jsou kdykoli vítáni! 
Kontakt na koordinátorku úklidu Evu Skalníkovou: tel. č. 604 378 599  
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adventní kvíz 
Skvělý tip pro letošní advent zjistíš, když ze tří možností vybereš jednu a písmeno, 
které je před správnou odpovědí, doplníš vždy dole do připraveného políčka. 

1. „Advent“ znamená  2. Advent má   3. Otec Jana Křtitele 
O – radost   N – většinou 3 neděle  Í - Zachariáš 
Z – příchod   P – vždy 4 neděle  A – Jan 
I – děkování   C – různý počet nedělí  L – Zacheus 
 
4. Nazaret je   5. K Marii přišel anděl  6. Z rodu Davidova 
V – v Galileji   O – Rafael   J – byli Josef i Maria 
Š – v Judsku   I – Michael   K – byl pouze Josef 
H – v Egyptě   E – Gabriel   P – byla pouze Maria 
 
7. Jan Křtitel je   8. Jméno Ježíš   9. Betlém je 
D – mladší než Ježíš  I – oznámil anděl  H – v Galileji 
S – starší než Ježíš  O – vybrala Maria  A – v Judsku 
L – na den stejně starý  M – vybral Josef  D – v Samařsku 
 
10. „Předchůdce Páně“ 11. Mariina příbuzná je 12. Růžová adventní neděle 
D – Jan Křtitel   T – Veronika   E - třetí 
F – Izajáš   V – Alžběta   T - čtvrtá 
K – Adam   O – prorokyně Anna  U – druhá 
 
13. Z Nazareta do Betléma 14. Roráty jsou zvláštní 15. Liturgická barva adventu 
A – to je cca 60 km  T – adventní ranní mše   Í - bílá 
N – to je cca 120 km  Y – adventní adorace  N - fialová 
M – to je cca 180 km  O – adventní růženec  R – zelená 
 
16. Do Egypta uprchli  17. 6. prosince má svátek 18. Jméno Ježíš znamená 
K – kvůli Augustovi  P – sv. Mikuláš   O - pomazaný 
A – kvůli Davidovi  E – sv. Ondřej   Í – Bůh je záchrana 
Í – kvůli Herodovi  D – sv. Barbora   R – Boží syn 
 
19. Snoubenec Panny Marie 20. . Ježíšovo narození slavíme 
H – sv. Jan   M - řekl jako první Gabriel I – 24. prosince 
S – sv. Josef   N - řekla jako první Alžběta Ě – 25. prosince 
A – sv. Jáchym   O – řekl jako první Josef  O – každý rok jinak 
 

Pro chytré hlavičky 

                                                ! 
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Najdi 8 rozdílů mezi věnci. 
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Pomoz najít Marii a Josefovi cestu do Betléma.  
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Rozpis bohoslužeb 

Neděle  6. 12.                              
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7:30 Ja: za živé a  zemřelé farníky  
9:00 J: za rodiče z obou stran a jejich děti 
10:30 Ja: za živé a zemřelé z rodiny  
Stodolovy 
18:00 Ja: 

Pondělí.  7. 12. - pam. sv. Ambrože 7:00 K: za nehodné kněze 

Úterý 8. 12. Slavnost PANNY MA-
RIE,  POČATÉ BEZ POSKVRNY 
PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

18:00 Ja: za hudebního skladatele Bohuslava 
Martinů, manželku Charlotte, rodiče  
a sourozence 

Středa 9. 12.                     18:00 K: na poděkování Bohu za život dcery 

Čtvrtek  10. 12. 18:00 K: 

Pátek 11. 12.                                                                               18:00 Ja: za zemřelého Ing. Kastnera 

Sobota 12. 12. 18:00 Ja: za manžela, jeho rodiče 
a sourozence a Boží požehnání pro děti 

Neděle 13. 12. 
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

7:30 Ja: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: na poděkování za 35 let společného 
života 
10:30 Ja: za rodinu Dubišarovou, Paščenko-
vou a ostatní příbuzné 
18:00 Ja: 

Pondělí 14. 12.  - sv. Jana od Kříže                                          7:00 K: 

Úterý 15. 12  7:00 K: za Miladu Kutheilovou, manžela 
a děti 

Středa 16. 12. 

18:00 K: za rodinu s prosbou o Boží 
požehnání, ochranu Panny Marie,  
prohloubení víry, zdraví a dar víry 
pro vnoučata a zetě 

Čtvrtek 17. 12. 18:00 K:  

Pátek 18. 12. 18:00 Ja: za rodinu Lichtágovou 

Sobota 19. 12. 18:00 Ja: za Břetislava Andrlíka,  
manželku a rodiny synů 

Neděle 20. 12. 

7:30 Ja: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: za živé a zemřelé členy rodiny 
Hruškovy, Cajzlovy, Špačkovy, 
Šmerdovy, Málkovy a Velebovy 
10:30 Ja: za živé a zemřelé z rodiny  
Stodolovy 
18:00 Ja: 
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Pondělí 21. 12.                                7:00 K: na poděkování za všechny  
obdržené dary 

Úterý 22. 12. 7:00 K:                                            

Středa 23. 12.                          18:00 K: za zemřelého Jana Kastnera 

Čtvrtek 24. 12.     
 

16:00 Ja: za živou víru v rodinách 
naší farnosti 
21:00 J: za živé a zemřelé obyvatele obce Pomezí 

Pátek 25. 12. 
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ                                                        

00:00 Ja: za živé a zemřelé obyvatele města Polič-
ky 
7:30 Ja:  
9:00 J: na úmysl dárce 
10:30 Ja: 
18:00 Ja: 

Sobota 26. 12. 
Svátek sv. Štěpána 

9:00 Ja: za rodiče Lopourovy, dceru a vnučku 
10:30 Květná: 

Neděle 27. 12. 
Svátek Svaté rodiny Ježíše, 
Marie 
a Josefa                                                              

7:30 Ja: za živé a zemřelé farníky 
9:00 J: za Eduarda Ptáčka, jeho syna a rodiče 
10:30 Ja: na poděkování za dar života s prosbou 
za rodinu 
18:00 Ja: 

Pondělí 28. 12. 
Svátek sv. Mláďátek 7:00 K:  

Úterý 29. 12. 7:00 K: 

Středa 30. 12. 18:00 K: za zemřelého Jana Matouše 

Sobota 2. 1.     
Památka sv. Basila Velikého  
a Řehoře Naziánského                                 

18:00 Ja: za živé a zemřelé farníky 

Neděle 3. 1. 
2. neděle po Narození Páně 

7:30 Ja: 
9:00 J: 
10:30 Ja: na poděkování za dar života s prosbou 
o Boží požehnání pro celou rodinu 
18:00 Ja: 

Čtvrtek 31. 12. 
16:00 Ja: na poděkování Pánu Bohu za uplynulý 
rok s prosbou o požehnání 
do dalších let 

Pátek 1. 1. 
Slavnost MATKY BOŽÍ, 
PANNY MARIE 

7:30 Ja: 
9:00 J: 
10:30 Ja: 
18:00 Ja: 


