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Ekumenická modlitba za Ukrajinu, 23. 3. 2022 
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Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  
 
podstatnou část tohoto čísla tvoří souhr-
ny synodních skupinek, které se v uply-
nulých měsících v naší farnosti scházely. 
Při této příležitosti bych se s Vámi rád 
podělil se dvěma výraznými zkušenostmi 
synodality, které jsem v březnu udělal.  
 
Jednou z nich byla ekumenická modlitba 
za Ukrajinu. Jedna farnice přišla s tím, že 
bychom ji měli uspořádat. Souhlasil jsem, 
ale zároveň jsem konstatoval, že na to 
nemám ani čas, ani sílu. A tak to kom-
pletně zorganizovala sama s pomocí 
ostatních farníků. A modlitba byla krásná.  
 
Druhou zkušeností synodality byla chlap-
ská brigáda. Tuze nesnáším, když je pra-
covní akce špatně organizovaná a je v ní 
hodně prostojů, proto jsem měl obavy, že 
to v sobotu nedopadne dobře, protože 
chlapi měli 5 různých pracovišť se spous-
tou úkolů a rozhodování a já byl pouze 
jeden, a ještě si musel odbíhat na troje 
křtiny. A dopadlo to parádně, pánové si 
sami našli práci, kterou zvládli, a sami se 
zorganizovali do proměnlivých pracov-
ních skupin dle potřeb. Zájem o společné 
dílo, přijetí odpovědnosti a samostatné 
využívání svých zkušeností, znalostí a 
hřiven, to je jeden ze základů synodality.  
    

P. Tomáš Enderle 
AMDG, 4. neděle postní, L. P. 2022 

Slovo 
kněze 
na úvod 

6. března… proběhla první pří-
prava dětí na první svaté přijímání. 
Letos asi udělá tento důležitý ži-
votní krok 22 dětí, tak se za ně 
nezapomínejme modlit.     

10. března… se nám bez většího 
povšimnutí farníků vrátila z výletu 
svatá Ludmila z hlavního oltáře 
kostela sv. Jakuba. Kopie momen-
tálně sedí u stolu s panem farářem 
při snídani, tak kdybyste měl ně-
kdo o ni zájem…      

12. března… jelo jedenáct farníků 
do Hradce nechat se inspirovat 
ohledně evangelizace, 23. března 
se pak sešli na faře a domlouvali o 
tom, co se u nás ve farnosti uvede 
do života.    

18. března… jsme po svatojosef-
ské vigilii spálili úmysly modliteb z 
roku svatého Josefa.  

26. února… proběhla jarní chlap-
ská brigáda, dostavilo se dobrých 
30 mužů a udělali toho víc, než 
pro ně pan farář nachystal. Její 
součástí bylo i vracení lahví od 
piva a bas z útrob fary. Na vrat-
ném farnost utržila 835 Kč. Pan 
farář se nezdá… 

… proběhla za hojné účasti orien-
tační schůzka ohledně výuky češti-
ny pro dospělé Ukrajince.  

6 ZPRÁV,  

které by Vám 
neměly uniknout 
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Prvním plodem účasti 11 
osob naší farnosti na kon-
ferenci o evangelizaci  
v Hradci Králové je právě 
tento pokus o zavedení 
praktiky biblického tria do 
naší farnosti. 

O co se jedná?  Tři lidé 
utvoří skupinku, ve které 
se budou několikrát 
(například sedmkrát) schá-
zet nad biblickým textem 
a budou se v něm společ-
nými silami snažit nalézt, co konkrétního do jejich života jim Písmo svaté sděluje v 
atmosféře sdílení a důvěrnosti.     

Proč tři lidé? Protože trojice je podivuhodně rovnovážné a přitom důvěrné spole-
čenství.  

Proč jen sedmkrát? Protože sedm týdnů velikonoční doby máme před sebou. Na-
víc sedm setkání je dost na to, aby každý z trojice získal dost zkušeností, aby mohl 
založit novou trojici, která se bude scházet nad jinými texty.  

Kde se trojice schází? Kdekoliv je dost klidu na modlitbu a místo pro tři lidi. Mů-
žete se scházet doma nebo využít po domluvě farní prostory, kterých máme dost.  

Proč by mě to mělo zajímat? Protože je to snadný způsob, jak získat zkušenost 
práce s biblickým textem, která mi může posloužit i v mé osobní modlitbě, a záro-
veň být povzbuzen vírou svých bratří a sester.   

Jak se to dělá? Schéma je jasně dané a je až polopatické. Bude Vám vysvětleno na  
setkání zájemců o věc, kde bude také ihned ozkoušeno. Více informací můžete na-
lézt ve videu, k němuž se dostanete přes stránky farnosti.  

Cože, jaké setkání? Setkání nadšených i váhajících zájemců o Biblické trio bude 
v pondělí Svatého týdne 11. 4. 2022 v 18:00 ve farní učebně, aby potom přirozeně 
mohla navázat samotná setkání Biblických trií během doby velikonoční.  

P. Tomáš  

Biblické trio  
Sedm hodin může změnit leccos, někdy i život 
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Vážení a milí přátelé, příznivci a 
podporovatelé Svatojosefské jednoty 
Polička, 

během posledních dvou let měla 
koronavirová epidemie neblahý vliv 
na nás všechny. Provoz nám svěře-
ných objektů (dům Jordán, zahra-
da U Mlýna) byl razantně ome-
zen, a tak byla Svatojosefská 
jednota Polička radikálně připra-
vena o možnost získat jakékoliv finanční prostředky svou komerční činností. Nabízet pronájem 
budov za účelem uspořádat různé prodejní, kulturní a jiné rodinné akce bylo nemožné. S velkou 
snahou se podařilo (v době, kdy to bylo možné) zachovat alespoň Sboreček, scházení malých zpě-
váčků na Jordáně. Spolu se všemi nutnými protiepidemickými opatřeními byl pokles příjmů a fi-
nancí pro spolek výrazný, přesto i nadále financujeme běžné provozní náklady (energie, pojištění 
budov, nezbytnou údržbu). S rozpočtem (finančními prostředky) spolku v současné době balancuje-
me na hranici pokrytí těch nejnutnějších výdajů a potřebné renovace a smysluplné investice do našich 
objektů musí jít stranou. Zdá se, že by se situace s pandemií v následujícím období mohla zlepšit a 
my mohli opět rozpohybovat pro nás tak důležité akce s využitím našich spolkových prostor. V to 
všichni věříme. Na Vás všechny se však s důvěrou obracíme s velkou prosbou o alespoň malou 
pomoc. Podpořit nás můžete finančním darem, pronájmem spolkových prostor pro Vaše rodinné 
akce nebo svou účastí na 15. jordánském plese, který jsme kvůli doznívající epidemii ve snaze 
potěšit Vás i náš rozpočet přesunuli z tradiční plesové sezóny do jarních dní. 

• Sbírka na Svatojosefskou jednotu Polička proběhne v neděli 1. 5. 2022. 

Nebo můžete jakoukoliv peněžní částkou přispět přímo na náš spolkový účet 
9099610247/0100.       

• Srdečně Vás zveme na již 15. jordánský ples, který proběhne v pátek 22. dubna 2022 od 
20:00 v domě Jordán. Můžete se těšit na hudební doprovod kapely MIX mini, chutné 
delikatesy i soutěž o ceny. 

Velice Vám všem děkujeme za jakoukoliv podporu i v podobě modliteb! 

S přáním požehnaných dnů letošního roku 

za Svatojosefskou jednotu Polička předseda spolku Martin Baláš  

Možnost podpořit naši  

Svatojosefskou jednotu  
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Drazí věřící, sestry a bratři,  
 
díky zlepšené pandemické situaci schválila 
česká vláda další uvolnění protiepidemic-
kých opatření a od pondělí 14. března 
nebudou v kostelích respirátory povinné. 
Při této příležitosti opětovně děkujeme 
všem, kteří v těžké době sloužili nemoc-
ným, i všem, kteří přijali nepříjemná ome-
zení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemo-
ci. 
 
Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli 
pandemii omezili svou účast na bohosluž-
bách v kostelích a prožívali bohoslužby 
prostřednictvím sdělovacích prostředků, 
s pozváním do kostela. Děkujeme všem 
technikům, kteří v těžké situaci obětavě 
sloužili a umožnili mnohým věřícím účast 
na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám 
to připomínalo, že je to jako být pozván 
na svatební hostinu, a dívat se jen na dál-
kový přenos. Plné prožívání mše svaté 
vyžaduje osobní 
přítomnost, spole-
čenství víry a na-
bízí účast na eu-
charistické hosti-
ně. 
 
Doba postní, do 
které jsme vstou-
pili, je dobou 
očišťování, poká-
ní a přípravy na 
Kristův veliko-
noční dar nového 
života. Zařaďme 
do svých progra-

mů i svátost smíření, řádnou zpověď, 
třeba i po delší době. Svou ochotu začít 
nově žít s Kristem ukažme i tím, že po-
zveme svoje blízké, nebo nabídneme po-
moc těm, pro které je obtížné se do koste-
la dostat. V rámci nápravy způsobených 
škod věnujme velkou pozornost dětem, 
které zvláště potřebují příklad praktické 
víry rodičů i zájem farnosti k vybudování 
osobního přátelství s Kristem. 
Při bohoslužbách obnovme pozdravení 
pokoje, přinášení obětních darů a znovu 
umožněme přijímat eucharistii i do úst 
všem, kteří si to přejí. Nejpozději od veli-
konoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do 
kostelních kropenek. 
 
Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky 
pomohou i v náročných situacích žít jako 
svědkové vítězného Krista. 
 

Vaši čeští a moravští biskupové 

 

Slovo biskupů k uvolňování 

pandemických opatření 
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Mariánská hora v Poličce 
Květen je za dveřmi, pojďme jej ještě zkrášlit 

Mariánský oltář u Svatého Jakuba sta-
ne se pro leckoho v příštím měsíci 
jedním z ohnisek osobní zbožnosti, 
vždyť bude přeci květen. Poprvé při 
této příležitosti bych rád povzbudil 
lásku farníků k Matce Boží tím, že na 
oltáři, před ním a dost možná i vedle 
něho vytvoříme konstrukci podobnou 
svažující se hoře.  
 
Hora? Říkáte si, co má hora společné-
ho s Pannou Marií? Jistě by se nějaká 
souvislost našla, ale především jde o 
to, co na té hoře roste. Tedy květiny. 
A tady do příběhu vstupujete Vy. Ona 
hora je vlastně jen prostorem pro za-
plnění desítkami květů z Vašich bytů a 
zahrádek. Každý je zván k tomu, aby 
Matce Boží přinesl kytičku, ať rostlou, 
nebo řezanou (jen umělé, prosím, ne-
chte doma). Každý může přinést kvě-
tinu, ať vlastní, nebo nakoupenou, a 
to za jediné podmínky. Že se v blíz-
kosti této květiny, ať doma, na zahradě, nebo potom v kostele, pomodlí jeden desá-
tek růžence na libovolný úmysl. Letos vzýváme Marii zvláště naléhavě jako královnu 
míru, a tak prosím, abychom se i tento desátek modlili právě za mír ve světě.   
 
Z praktického hlediska to bude tak, že od pátku 29. dubna bude pro Vás hora při-
pravena k zaplnění až do posledního května. Pokud přinesete kytku bez vázy, určitě 
tam nějakou najdete decentně schovanou za oltářem nebo někde v okolí. Pověřené 
dámy se budou starat o „čerstvost“ hory a případné odkvetlé květy budou odnášet, 
svoji vázu ale zase najdete na společném místě (snad ji nikdo neukradne). Podobně 
tomu bude i s květinami v květináči.  
 
Snad se Vám to nezdá příliš komplikované a snad Vám přinese naše společné dílo 
radost. Moci přinést Matce Boží a Matce mé svazek květin je veliké privilegium do-
stupné těm, kdo ji znají.  
 

P. Tomáš 
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Koncert na podporu Ukrajiny 

a jak se k nám dostala Kateryna Kolcová Tlustá 

Občas se Vám možná taky stane, že jste 
ve správnou dobu na správném místě 
nebo máte alespoň ten pocit. Kdyby 
jedna z těch věcí neplatila, zřejmě proži-
jete trochu jiný den, s jinými lidmi, na 
jiném místě. To neznamená, že by byl 
dnem horším, ale rozhodně by byl do-
čista jinačí. Když se připravoval koncert 
na podporu Ukrajiny v Poličce, organi-
zátoři vyslovili myšlenku, že je potřeba 
na pódium dostat nějakého ukrajinské-
ho umělce. A tak jsem si vzpomněla na 
svou pražskou kamarádku Andulu a její 
otevřené srdce ke všemu dobrému, a 
tedy i k lidem z různých zemí, kteří po-

třebují pomoci. Jestli někdo někoho 
narychlo sežene, tak to může být právě 
ona. Sehnala kytaristu bez kytary, což o 
to, ale tři dny před koncertem ochořel. 
Co je to za koncert pro Ukrajinu bez 
ukrajinského umělce? A tak Andula shá-
něla dál a dala mi kontakt na zpěvačku, 
která hraje a zpívá v jedné pražské ka-
várně, kde se poslední týdny schází 
ukrajinské ženy. Je slepá, dodala. A tak 
jsem zpěvačce zavolala a ona řekla 
ANO. A že jí bude ctí u nás zazpívat. 
Pokud nebude na pódiu klavír, že to 
zvládne sama jen se svým hlasem. Neda-
lo mi to a jen tak jsem se zeptala, zda 

Moc se mi líbil příběh, který mi paní Skalníková vyprávěla, moc se mi líbila fot-
ka, kterou najdete na titulní straně tohoto posla, akorát bylo potřeba vysvětlit, pro 
některé z Vás, kdo ty tři tety jsou a proč jsou na titulní straně farního časopisu. 
Tak jsem požádal paní Skalníkovou, aby to sepsala.    
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nezpívala 1. března 2022 na koncertě na 
Václaváku, neboť ta skvělá zpěvačka 
tenkrát byla taky nevidomá. Velmi pros-
tě odpověděla JO. To přece není mož-
ný, chtělo se mi křičet! Tahle ženská že 
přijede zazpívat do Poličky? 
Přijela v sobotu 19. 3. 2022 do České 
Třebové vlakem. Čekala jsem ji na ná-
stupišti, řekla mi, že si vezme jako do-
provod dceru Deboru. Vlak zastavil a 
skoro nikdo nevystupoval. Pak vystou-
pil pozadu průvodčí a za ním bílá hůlka 
a Kateryna a za ní druhý průvodčí a 
druhá bílá hůlka a její dcera Debora. A 
tak mi zaměstnanci ČD předali 2 slepé 
dámy, které jsem nikdy neviděla a které 
nikdy neuvidí mě. Nemám ani nejmenší 
zkušenost s nevidomými, nevěděla jsem, 
zda mám být jejich očima a popisovat, 
co, kde a kam, anebo být jen pevným 
ramenem. Jejich bezprostřednost byla 
odzbrojující. Mezi Českou Třebovou a 
Poličkou jsme si potykaly, podělily se o 
hrůzu, která se v jejich rodné zemi děje, 
ale taky se zasmály nejrůznějším život-
ním příhodám, kterými Kateryna překy-

puje. Tak přirozeně mi umožnily na-
kouknout jim do života a na chvíli být 
jeho součástí. Odpoledne jsem už skoro 
zapomněla, že nevidí…  
 
Kateryna obejmula svým hlasem polič-
ské náměstí. Má úžasný hlas plný síly a 
širokého rozsahu. Ale hlavně, zpívala 
srdcem. Po pár písních dostala pugét 
v barvách Ukrajiny, nasedla do auta a za 
vyprávění dalších příhod jsem s nimi 
„uháněla“ do Třebové, večer ji totiž 
čekalo další vystoupení v Praze. Byla to 
smršť zážitků v rytmu ťukání bílých 
hůlek a zvuku hlasu, který bere dech. 
Pokud máte někdo chuť, zkuste se na 
chvilku ponořit do internetových infor-
mací a podívat se a poslechnout si, kdo 
nám na náměstí vlastně zazpíval.  
Kdyby přijel kytarista bez kytary, možná 
by to nebylo špatné, možná by to bylo 
fajn, ale já jsem opravdu ráda, že tento-
krát přijela právě Kateryna… 
 

Eva Skalníková    
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Drobné informace pro zájemce o histo-
rii a výtvarnou výzdobu děkanského 
kostela sv. Jakuba v Poličce – tentokrát 
o dílech inspirovaných velikonočními 
událostmi. 
Možná víte, ale možná dosud ne, že: 
– čtrnáct zastavení křížové cesty* nama-
loval v 70. letech XIX. století Jan 
Umlauf** z Kyšperka (dnešního Leto-
hradu) a rámy k jednotlivým obrazům 
vyřezal František Klimeš z Poličky 
– ukřižovaného na velkém pašijovém 
plátně v čele hlavní lodi (v postní době 
dříve zavěšovaném před oltář) namalo-
val r. 1879 týž Jan Umlauf 

– pro Boží hrob, zřízený r. 1877 a po-
svěcený děkanem P. Leopoldem Maza-
čem (zakladatel muzejního spolku Palac-
ký), vytesal sochu mrtvého Ježíše z istrij-
ského mramoru vídeňský sochař Eduard 
Hellmann, architekturu hrobky vytvořil 
kameník Josef Hanka z Velkého Kun-
zendorfu ve Slezsku a ,,jeruzalémskou“ 
krajinu na stěně namaloval rovněž Jan 
Umlauf. 
 
Vyvrcholení velikonočních událostí na-
cházíme v zadní části kostela. Jsou to 
dvě barevná okenní vyobrazení – na 
severní straně zmrtvýchvstání Páně a na 
protější jižní straně setkání 
zmrtvýchvstalého Krista s Marií Magda-
lénou. 

Drobné zajímavosti o kostele 

sv. Jakuba v Poličce 
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* zavěšena 20. listopadu 1887 
** Jan Umlauf (21. května 1825 Mlýnice u 
Červené Vody – 9. ledna 1916 Kyšperk), 
český akademický malíř. Narodil se do rodiny 
malíře a řezbáře Dominika Umlaufa (1792–
1872), který sice neměl odborné vzdělání, ale 
dokázal se výtvarnými pracemi uživit. Naproti 
tomu jeho synové Jan a Ignác Hynek (1821–
1851) už studovali na akademii v Praze a od 
roku 1839 ve Vídni. Mezi jinými byl jejich 
učitelem i Josef Führich. 
Na rozdíl od staršího, nadanějšího, avšak 
předčasně zemřelého bratra Ignáce Hynka, 
který působil v zahraničí, se Jan vrátil do Ky-
šperka a věnoval se především církevnímu ma-
lířství. Tenkrát to byl i mimo velká města 
poměrně jistý zdroj obživy. Jan Umlauf ale 
nepohrdl ani méně vznešenými zakázkami. 
Pro králický střelecký spolek maloval napří-
klad terče. O tom, že byl majetným obyvatelem 
města, svědčí i to, že měl volební právo do obec-
ního zastupitelstva, to bylo přiznáváno na 
základě výše majetku. 

Uvádí se, že je autorem více než 300 velkých 
oltářních obrazů, 20 křížových cest, vytvořil asi 
400 portrétů i mnohých předních měšťanů v 
Kyšperku, v Ústí nad Orlicí a jinde. Nejvíce se 
věnoval církevnímu umění. Jeho obrazy zdobí 
více než 100 kostelů v okolí Kyšperka, na 
Ústecku a Lanškrounsku, na Moravě i ve 
vzdálenějších krajích Čech. Na Svaté Hoře u 
Příbrami se nachází 66 obrazů, Umlaufův 
obraz nalezneme v kostele sv. Ignáce v Praze i 
v kostele sv. Václava v Jažlovicích u Říčan. 

Řada z jeho obrazů je vystavena na zámku v 
Letohradě. Jako projev úcty „svému“ městu 
odkázal místní Vojáčkově školní galerii mimo 
jiné také portréty svých rodičů. 

Jan patřil rovněž k průkopníkům fotografie. 
Námětem byly především krajiny z let 1865 
až 1875, a to z okolí Letohradu a Příbrami. 

Přesto, že byl dvakrát ženatý, zemřel bez po-
tomků. 

Pozn.: 

Josef Führich (Joseph rytíř von Führich) (9. 
února 1800 Chrastava – 13. března 1876 
Vídeň), akademický malíř, grafik a ilustrátor 
nazarénského směru. Kreslil a maloval hlavně 
náboženská témata. Působil v Praze a od roku 
1840 ve Vídni jako profesor na umělecké 
akademii. Roku 1861 byl povýšen do šlechtic-
kého stavu. 
 

Mirek Andrle   
 
Zdroj: Zpravodaj SJ Jaro 1999 č. 7 str. 41 
PhDr. O. A. Kukla 
Jitřenka 533/1887 
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Středa 6. 4.  9:00–11:00 Ondřej Špinler + Tomáš Enderle na faře 
Středa 6. 4.  15:00–17:00 Stanislav Tomšíček + Tomáš Enderle na faře 
Čtvrtek 7. 4.  9:00–11:00 Ondřej Špinler + Tomáš Enderle na faře 
Čtvrtek 7. 4.  15:00–17:00 Jiří Štorek + Tomáš Enderle na faře 
Pátek 8. 4.  9:00–11:00 Milan Romportl + Tomáš Enderle na faře  
 
Pondělí 11. 4.  15:00–17:00 Tomáš Enderle ve zpovědnici v kostele sv. Jakuba 
Úterý 12. 4.  15:00–17:00 Tomáš Enderle ve zpovědnici v kostele sv. Jakuba 
Středa 13. 4.   15:00–17:00 Tomáš Enderle ve zpovědnici v kostele sv. Jakuba 
 

Květná neděle 10. dubna 
 8:00  Pomezí 
 10:00 Průvod začíná u Sv. Michaela, mše svatá u Sv. Jakuba 
 
Zelený čtvrtek 14. dubna 
 18:00 mše svatá na památku Večeře Páně, kostel svatého Jakuba  
 
Velký pátek 15. dubna 
 15:00 Velkopáteční obřady u Svatého Jakuba 
 20:00 Venkovní křížová cesta od kostela sv. Jakuba na Šibeniční vrch 
 
Bílá sobota 16. dubna 
 20:30 Vigilie Zmrtvýchvstání Páně u Svatého Jakuba  
 následuje agapé na faře 
 
Hod Boží velikonoční 17. dubna  
 7:30 Sv. Jakub, mše svatá s žehnáním pokrmů  
 9:00 Sv. Jiří v Pomezí, mše svatá s žehnáním pokrmů  
 10:30 Sv. Jakub, mše svatá s žehnáním pokrmů  
 
Pondělí velikonoční 18. dubna 
 7:30 Sv. Jakub, mše svatá  
  
Ministranti se scházejí u Sv. Jakuba: Květná neděle v 9:30, Zelený čtvrtek v 17:00,  
Velký pátek v 11:30, Bílá sobota v 19:30. 

Zpovídání před Velikonoci  

Velikonoce ve farnosti  
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Panně Marii 
 
Dnes navštívil mne Ježíš, ale zmučen spí,  
zas v agonii strnul Velkého Pátku.  
Pojď k nám, ó Paní, promluv, snad se probudí  
a přece vydechne, až uslyší svou Matku.  
 
Ó pojď a zůstaň, hlavu jeho vezmi v klín,  
snad v krvi úsměvem mu zkvetou rty a chřípí,  
snad zapomene chvíli kříže našich vin,  
snad Syn Tvůj okřeje v Tvé vůni letní lípy.  
 
Maria v srdci s sedmi velikými meči  
a s Synem na klíně jak s sladkou úrodou,  
pojď, shlédni na mou úzkost: probodena klečí;  
 
Maria v srdci s mečů sedmi Korunou,  
jež světly omamnými vnikají mi v ledví,  
mé srdce bázlivé mi přetni vedví… 
 

Pieta na dvoře/1950  

Rejnek na Velikonoce 
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Synoda o synodalitě 
Suma sumárum z poličské farnosti  

Dovolte mi seznámit Vás se 
závěry synody, ke kterým 
došly jednotlivé skupinky naší 
farnosti. V předešlém čísle 
Farního posla jsem Vás 
informovala o tom, jak jsme 
se dali dohromady a jak jsme 
se začali nad danými tématy 
setkávat. Počet schůzek byl 
různý, nikdy ale nezůstalo jen 
u jedné. Alespoň za sebe 
mohu říct, že po dlouhých 
měsících pandemie byla 
synoda dobrou rozcvičkou 
pro naše mozkové závity i 
naše duše. Pokaždé jsme si 
připomínali, že naše myšlenky 
nejsou řízeny pouze našimi mozky, ale že dáváme i dostatečný prostor pro působení 
Ducha svatého.   

K čemu jsme došli, bylo zpracováno podle instrukcí a zasláno na diecézi online. 
Myslím, že je na tomto místě drobný prostor pro postesknutí, že přesná forma 
závěrů, jak máme výstupy zpracovávat, byla vytvořena po hodině dvanácté a že ani 
nebyla celorepublikově jednotná. Škoda. Ani konečný formulář nebyl úplně 
uživatelsky přívětivý, nedal se uložit a znovu použít a vyjádření k jednotlivým 
otázkám byla počtem znaků značně omezena. Postesknutí bylo dost, lepší bude, 
když přejdu k věci. 

Kolik bylo ve farnosti skupinek, které „doběhly“ až do cíle? Bylo jich 6 a každá 
skupinka si vybrala jiné téma.  

Možná vás bude zajímat, kolik se zapojilo žen a kolik mužů. Ženy muže svou účastí 
převálcovaly. Bylo nás 35, mužů pak trochu méně, celkem 12. 

A teď se dobereme k samotným závěrům, které jsou ponechány ve struktuře online 
formuláře. 
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Téma č. 1 „Na společné cestě“ 
Naše skupinka si vybrala téma č. 1 Na společné cestě (V církvi a ve společnosti 
jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě). Tříbením našich názorů jsme došly k 
závěru, jak nesmírně důležitá je pro nás víra, jak je důležitá pro nás naše rodina a 
sdílení podobných hodnot, jak je důležité, aby nám ostatní farníci nebyli lhostejní a i 
s nimi jsme mohli sdílet nejen slavení bohoslužby, ale i obyčejná setkávání (kulturní, 
vzdělávací apod.). Pro lidi, kteří se dostali do nejrůznějších složitých situací a cítí se 
na okraji společenství církve, musíme najít jako katolická církev řešení. Došly jsme k 
závěru, že je církev v určité krizi, kterou je potřeba řešit modernizací církve pro 
nové tisíciletí. Potřebujeme být čitelní a otevření i pro lidi mimo církevní 
společenství, kteří jsou v našich rodinách, v našem městě, které máme za 
spolupracovníky nebo přátele. Je důležité, abychom byli otevřeni ekumenismu, který 
nás na společné cestě spojuje. 
Klíčová slova k otázce: reforma, otevřenost, ekumenismus 
 
Zajímavá citace: Náš život je jako jízda vlakem směrem do Božího království. 
Postupujeme vlakem a v každém kupé jsou různé typy lidí. Kam si sednu? Jedeme 
pomalu, někdy couváme, někdy sedíme tam, kam bychom si sednout ani nechtěli. 
Nesmíme ztratit směr. Nepřestávat hledat odpověď na otázku, kde si mě 
představuje Bůh. 
 
Jaké zkušenosti jsme se synodou udělaly: Velmi jsme ocenily společná setkání, 
jasně dané téma pro diskusi, velikost skupinek umožňující živou diskusi, řád diskusí, 
který nás vedl ke společným závěrům. Naslouchaly jsme si, sdílely jsme zkušenosti, 
v mnohém jsme měly podobné názory, protože jsme řešily podobné životní situace. 
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Synoda u nás znovuobnovila potřebu společných setkávání, nutnost setkávat se ve 
skupinkách a diskutovat jak s věřícími, tak s ostatními lidmi z našeho města. Plně 
jsme se spolehly na vedení Ducha svatého. 
Klíčová slova závěru: důvod k setkávání, naslouchání, otevřenost 
 
Jaké radosti nám synoda přinesla: Skupinka vznikla náhodně podle zájmu o dané 
téma, nejdříve jsme se poznaly, sdílely zkušenosti, radosti i starosti. Odhalily se rány 
týkající se členů našich rodin nebo přátel, kteří nejsou praktikující, věřící, pokřtěni, 
jsou rozvedení, cítí se ze společenství vyloučeni. Jejich životní situace je v církvi 
těžko řešitelná (rozvody, křty, sňatky, zaměření na lidi, kteří potřebují individuální 
přístup, jejich nejrůznější strasti vedou k rozkolu s církví, mají pocit, že pro ně není 
místo). 
Klíčová slova ke zkušenostem: neřešitelnost, komplikace, pomoc 
 
Kde zaznívá hlas Ducha svatého: Jako věřící jsme tu pro druhé. Velmi dobře 
podporujeme nejrůznější charitní dílo, máme kostel otevřen. Musíme ve farnosti 
najít způsob, jak ukázat nově příchozím, co se přistěhují nebo se o církev zajímají, 
že o ně máme zájem (kdo jsou, s čím potřebují pomoci, jak se mohou zapojit do 
společenství). Více projevit zájem o sebe navzájem (např. nesedat pořád na stejná 
místa v kostele, navštívit farní kavárnu, oslovit před kostelem nejen známého, 
komunikaci navázat třeba přes děti). 
Klíčová slova: pomoc, sounáležitost, zájem 
 
Sny, přání a touhy: Chceme, aby místní církev byla otevřeným společenstvím lidí, 
ve kterém je prostor pro všechny. Zvlášť v současné době, kdy rodiny se všemi 
praktikujícími členy jsou spíše v menšině. Abychom nebyli konzervativní církví 
minulosti, ale moderní pro 21. století. Abychom byli civilnější, díky ekumenismu 
jsme měli dobré vztahy s ostatními církvemi a díky společným prožitkům se také 
osobně znali a více si rozuměli i přes naše odlišnosti. Abychom byli více otevřeni 
roli žen v církvi. 
Klíčová slova: ekumenismus, tolerance, hodnoty 
 
Téma, témata, která jsou pro nás důležitá a má se o nich dozvědět pan 
biskup: Církev je v krizi, potřebuje modernizovat. Lidé na okraji společenství 
(rozvedení, pravidelně nepraktikující, hledající) často nalézají řešení své situace 
mimo katolickou církev (sňatek, křest, vzdělávání), protože mají pocit, že jsou tam 
více vítáni, že jejich situace má v jiné církvi řešení. Uvítaly bychom, kdyby měl 
katolický kněz možnost volby mezi celibátem a sňatkem. Měli bychom jako církev 
jasně odsoudit zneužívání dětí a mladistvých v církvi a přihlásit se k nulové 
toleranci. 
 
Závěr k tématu: Jsme vděčny za dar víry. Rády bychom, aby celé naše rodiny 
prožívaly podobnou radost v našem místním společenství církve. Některé situace 
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můžeme ovlivnit naším osobním přístupem, některé ne. Co vidíme jako nutné, je 
modernizovat katolickou církev, aby nebyla církví minulosti, aby pomáhala řešit 
situace každému, kdo o to projeví zájem. Dovedeme si představit zrušení celibátu, 
aby kněz měl v této otázce svobodnou volbu. Jsme přesvědčeny, že by nám mohl 
být i díky vlastní rodině ještě blíž. 
Klíčová slova k tématu: vděčnost, víra, modernizace 
 
Téma č. 4 „Slavit“ 

 
Pro liturgické slavení potřebujeme bytostně přítomnost druhých lidí. Jsme vděčni za 
to, že je náš život spojen ve všech svých důležitých fázích se svátostmi a skrze ně 
tedy i se slavením. Uvědomili jsme si, že žijeme ve farnosti, která nepřestává hledat, 
jak se do liturgického slavení aktivně zapojit a jak pracovat na společném prožívání 
slavení liturgie. K liturgii pro nás neodmyslitelně patří zpěv a hudba, která povznáší 
ducha k Bohu. Slavení přináší do našeho života načerpání sil, rytmus a osvěžení. 
Diskutovali jsme radosti i bolesti církve a sáhli si na to, jak je těžké přiznat je, 
pojmenovat, mluvit o nich či hledat jejich řešení. Musíme si přiznat, že je těžké být 
aktivní, vyslovit odvážně svůj názor, přijímat názory druhých, dovolit druhým, aby 
nás ovlivnili. 
Klíčová slova k otázce: obtížnost vyjádřit svůj názor, vděčnost za slavení, 
společenství jako dar 
 
Zajímavá citace: Zodpovědnost za budování společenství nese každý z nás. Se 
silami kněze ve farnosti musíme hospodárně zacházet. Sen o církvi, která bude 
milosrdnou matkou a nikdo nebude vyloučen od stolu Páně. 
 
Jaké zkušenosti jsme se synodou udělali: 
1. Vyplnění farního dotazníku, do něhož se zapojila většina farníků. 
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2. Lidé se zapojili do synodních skupinek. 
3. Usilujeme o budování aktivit, které tmelí lidi dohromady a budují komunikaci – 
např. farní kavárna, „Živý Betlém“, Tříkrálová sbírka 
Klíčová slova závěru: dialog, dotazník, tmelicí aktivity 
 
Jaké radosti nám synoda přinesla: Upřímně a odvážně vyjadřovat vlastní 
zkušenosti, vlastní pocity, mluvit o tom, co si myslím a cítím, je problém. Po vyřčení 
otázky často zaznělo ticho, jako bychom na problém neměli názor nebo se ho báli 
vyslovit. Uvědomili jsme si, že jsme ve své farnosti velmi obdarovaní. Málo si 
uvědomujeme svou vlastní zodpovědnost za podobu církve – místní i globální. Je 
potřeba pracovat na své ochotě být aktivní. 
Klíčová slova ke zkušenostem: nesnadnost promlouvání, aktivita, zodpovědnost 
za podobu církve 
 
Kde zaznívá hlas Ducha svatého: Je potřeba, aby v církvi (nejen místní) probíhala 
kvalitní, otevřená a upřímná komunikace. Je důležité se učit mluvit o tom, co na 
církvi oceňujeme, ale i o tom, co nám vadí, ne pouze mít soukromý názor, který se 
neodvažujeme vyslovit nahlas. Uvědomit si svou zodpovědnost za podobu církve. 
Klíčová slova: upřímná a otevřená komunikace, vyjadřovat názor, budovat svou 
zodpovědnost za církev 
 
Sny, přání a touhy:  
1. Téma přivítání lidí na počátku mše – knězem či pověřeným laikem („ceremoniář“ 
u dveří kostela) – jde o budování atmosféry důvěry a přijetí. 
2. Přání, aby kněz občas zavítal do různých skupinek ve farnosti, které jinak fungují 
samostatně. 
3. Vznik společenství pro mládež. 
4. Dobrá komunikace mezi farností a knězem – lidé by měli vědět, co farnost 
nejvíce trápí. 
Klíčová slova: kvalitní komunikace, návštěvy kněze ve farních skupinkách, 
budování atmosféry důvěry 
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Téma č. 5 „Misijní poslání“ 
Prožívání sounáležitosti je individuální – někdo se cítí jako doma, jiný ne. Někdo je 
v kostele rád anonymně, mezi anonymními lidmi nelze vytvářet společenství. Pro 
misijní prostředí jsou důležité společenské aktivity. Co jednoho nadchne, druhého 
může odradit. Méně je někdy více. Evangelizovat je možné i nevědomě způsobem 
života tam, kde bych to nečekal. Důležitý je radostný život. Neseme 
spoluzodpovědnost za jedno společenství. Každý máme různé schopnosti a poslání. 
Je důležité dokázat to přijmout a nechat se vést. Bez naslouchání Bohu a druhým 
nelze misijní poslání plnit. Jsme nejistí ve způsobu předávání víry v rodině. Být 
otevřenější a zbavit veřejnost i sebe předsudků a mýtů. Církev je třeba zatraktivnit – 
inspirovat se jinde, podívat se, v čem jsou lákavá NNH. Pro hledající je důležité 
přijetí. Problém nebývá v nauce, ale způsobu prožívání a komunikaci. Pokud chci 
někoho pozvat „k nám“, je potřeba mít kam. Význam umění a hudebního 
doprovodu, když přichází „lidé zvenčí“ při svatbách a pohřbech. Význam mají 
besedy pro veřejnost s křesťanským pohledem mimo faru. 
Klíčová slova k otázce: otevřenost, přijetí, spoluzodpovědnost 
 
Zajímavá citace: Co jednoho nadchne, druhého může odradit. Méně je někdy více. 
Misie někdy probíhá tam, kde bychom to vůbec nečekali. Někdo evangelizuje tím, 
jak žije a jaký je, aniž by o tom věděl. 
 
Jaké zkušenosti jsme se synodou udělali: Jsme vděčni za naši farnost a její 
aktivity – díky synodě jsme si to mohli uvědomit. Bylo velmi užitečné uvědomit si, 
že neseme společně spoluzodpovědnost za společenství, a otevřít společně téma, 
které je důležité a bez vnějšího podnětu by nás to nenapadlo. I když jsme našli více 
otázek než odpovědí/řešení.  
Klíčová slova závěru: vděčnost, užitečnost, společenství 
 
Jaké radosti nám synoda přinesla: Radost ze společenství. Vděčnost za to, co 
máme. Uvědomění si, že vnímání stejné situace, stejného prostředí je velmi 
individuální – ve stejnou chvíli se může někdo cítit „jako doma“ a jiný jako 
„nezvaný host“ či méněcenný. Nevíme, jak oslovit „nevěřící“. Setkáváme se s 
předsudky – někteří lidé mají o katolické církvi své představy, na jejichž základě ji 
odsuzují. 
Klíčová slova ke zkušenostem: oslovení, tolerance, individualita 
 
Kde zaznívá hlas Ducha svatého: Hlas Ducha svatého zaznívá v našich srdcích a 
ve slovech lidí okolo nás. Od nás se žádá ochota vnímat a naslouchat. Dobré jsou 
aktivity farnosti, v nich by se mělo pokračovat, rozvíjet je, hledat nové.  
Klíčová slova: srdce, naslouchání 
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Sny, přání a touhy: Abychom dokázali dávat dnešním lidem to, co nejvíc chybí – 
naději, smysl. Aby se obnova, kterou přinesl II. vatikánský koncil a období po něm, 
projevila ve vnímání a přístupu u všech členů církve. Aby byl odstraněn 
klerikalismus. Aby si každý uvědomoval svoji důležitost. 
Klíčová slova: naděje, obnova, odstranění klerikalismu 
 
Téma, témata, která jsou pro nás důležitá a má se o nich dozvědět pan 
biskup: Hledání cest jak: pasivního návštěvníka nedělních bohoslužeb proměnit v 
člověka, který si je vědom své důležitosti pro společenství a hledá, jaké je jeho 
poslání; obnovit smysl pro „my“, když je ve společnosti kladen důraz na jednotlivce 
a jeho práva; přesvědčit lidi o důležitosti sebevzdělávání v oblasti víry (někteří lidé 
jsou dnes velkými odborníky ve svém oboru, a v oblasti náboženství si vystačí s 
dávnými informacemi ze ZŠ) – abychom druhým nevnucovali pokřivené, odpudivé 
představy Boha. 

 
Téma č. 6 „Dialog“ 
Dialog ve farnosti ani v církvi dobře nefunguje. Komunikace je dominantně 
zaměřená směrem seshora dolů. I když do farnosti přijede (náhodou) biskup, setká 
se s farářem a kněžími z okolí, ale nesetká se s farníky. Měly by se definovat procesy, 
jak komunikovat. Jak jednoduše oslovit kněze, biskupa se svými starostmi, nápady, 
podněty. Ale především vytvářet „kulturu dialogu“, kdy se z dialogu, z rozdílnosti 
názorů radujeme a hledáme v nich obohacení, a ne hned rozkol a nejednotnost. 
Zapomněli jsme, že Ježíš říká: „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, já jsem 
uprostřed nich.“ Příliš se zaměřujeme na „svátostné“ společenství a rozměr lidského 
setkání a dialogu jsme potlačili.  
Klíčová slova k otázce: nefunguje, není prioritou, není prostor 
 
Zajímavá citace: Lidé dialog moc neumí, ale touží po něm. 
Jaké zkušenosti jsme se synodou udělali: K tomu, že otevřená komunikace by 
měla být základem fungujícího farního společenství. Protože když existují problémy, 
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o kterých se nemluví, to neznamená, že problémy zmizí, naopak – neustále se 
vynořují, a to často v nejméně vhodnou dobu. Lidé také mají strach komunikovat, 
mají strach vyjádřit jiný názor. To často vede k tomu, že ho buď nevyjadřují nebo 
naopak vyjadřují nevhodným způsobem, který ke skutečnému dialogu nevede. 
Dialog nám také může působit radost. Opakovaně zaznělo „Radost z dialogu.“ 
Klíčová slova závěru: radost z dialogu, nutnost dialogu 
 
Jaké radosti nám synoda přinesla: Ve skupince opakovaně zaznělo, že z dialogu 
opravdu můžeme mít radost. I když jsme byli skupinkou, která se sešla „na téma“, a 
tedy se sešli lidé s různými názory, ochota si naslouchat, vnímat jiné názory, 
obohacovat všechny naplňovala radostí i chutí pokračovat. A to může vést k řešení 
problémů. 
Klíčová slova ke zkušenostem: radost, setkání, řešení 
 
Kde zaznívá hlas Ducha svatého: Ducha svatého jsme vnímali v radosti, která 
skupinku provázela. Stejně tak slova Písma, že Bůh je všude tam, kde jsou „dva 
nebo tři v jeho jménu“ – to přesně vnímáme jako potvrzení dialogu. Jsme stvoření k 
Božímu obrazu a Bůh je komunikace sama. Když nevedeme dialog, nejsme jeho 
obrazem – chybí nám Duch, chybí nám Kristus. 
Klíčová slova: Duch, dialog, společenství 
 
Sny, přání a touhy: Chtěli bychom církev otevřenou, komunikující. Církev, která 
se raduje z dialogu, z odlišných názorů a úhlů pohledu. Chtěli bychom církev, kde 
biskupové, kněží i věřící jsou jedno společenství, které spolu mluví. Chtěli bychom 
církev, kde komunikace probíhá nejen „seshora dolů“, ale i „zdola nahoru“. 
Klíčová slova: směr komunikace, dialog 
 
Téma, témata, která jsou pro nás důležitá a má se o nich dozvědět pan 
biskup: Když pan biskup navštíví farnost, mělo by se vždy uspořádat setkání s 
věřícími (nejen s kněžími) a na tomto setkání by měl být dostatečný prostor pro 
vyjádření názorů věřících. Aby to nebyla jednostranná „přednáška“, ale skutečný 
dialog. 
 
Závěr k tématu: Dospěli jsme k tomu, že má-li naše církev fungovat, je nezbytné 
zavést procesy, které dialog umožní, protože v současné době dialog velmi drhne. 
Místo, abychom se z rozdílných názorů radovali a považovali je za obohacení, 
hledáme v nich projev nejednoty, a proto je potlačujeme. K dialogu je třeba vést, 
dialog je třeba se učit. Komunikační chyby by neměly být překážkou pro vedení 
dialogu, natož argumentem k jeho nekonání. To, že neumíme komunikovat, 
neznamená, že se o to nemáme v Duchu svatém snažit. 
Klíčová slova k tématu: nutnost dialogu, akceptace rozdílných názorů, obohacení 
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Téma č. 7 „S jinými křesťany“ 
Naše skupina se sešla, aby řešila téma č. 7 – tj. vést dialog s jinými křesťanskými 
denominacemi. Společně se s námi zamýšleli i bratr a sestra z Českobratrské církve 
evangelické. Nejdříve jsme otevřeli rány, které mezi námi vznikly v minulosti a které 
si pamětníci vybavovali. Vyplynulo, že je vhodné si o minulosti popovídat, abychom 
se mohli odrazit dál. Dle našich postřehů již dřívější nevraživost vymizela, nyní 
žijeme vedle sebe bez problémů. Je třeba pokročit a jít dál společně. Je třeba se 
nejdříve poznávat, pochopit jedni druhé. Je třeba pokročit dál ve společném slavení 
a přijímání těla Páně. Řešit společně to, co nás spojuje, nikoli lpět na rozdílech. 
Klíčová slova k otázce: setkávání, sdílení, slavení 
 
Zajímavá citace: Smutné je, že nelze společně s ostatními křesťany slavit přijímání 
Božího těla a krve v katolické církvi. Ježíš zval všechny ke společné hostině, nikoho 
nevylučoval.  
 
Jaké zkušenosti jsme se synodou udělali: Ačkoli žijeme dlouho vedle sebe, 
neznali jsme se. Poznali jsme, že křesťané z jiné církve jsou stejní jako my. Došli 
jsme k závěru, že vztahy mezi církevními společenstvími jsou jako vztahy mezi 
rodinami a liší se místo od místa. V místní církvi se lidé znají jako v rodině, je to 
prostředí, které poskytuje bezpečí a domov, nelze je sloučit s jinou církví, ale lze se 
vzájemně setkávat. Můžeme být spolu a naslouchat si. Máme hodně společného. 
Klíčová slova závěru: církev jako rodina, může se setkávat s jinou církví, rodinou 
 
Jaké radosti nám synoda přinesla: Nejdříve setkání odhalilo rány z minulosti. Je 
vhodné promluvit o bolestech, co se staly mezi katolíky a evangelíky v našem 
místním prostředí. Důležité při formování víry byly a jsou tradice, výchova v rodině. 
Kdo z nás zažil špatné vztahy, je rád, že se to zlepšilo. 
Klíčová slova ke zkušenostem: bolesti, minulost 
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Kde zaznívá hlas Ducha svatého: Máme za to, že je třeba se navzájem poznat a 
pochopit. Kroky, které by k tomu vedly a jež nás napadly, jsou např. pořádat 
bohoslužby s následným setkáním a pohoštěním, pozvat se vzájemně na slavení 
svátku a pak vyprávět o svém slavení, představit se těm druhým. Tématem setkání 
by mohla být „neděle“ – toto téma nás spojuje. Bylo by zajímavé, kdyby každý 
duchovní v našem městě mohl být „zpovídán“. Zodpovědět by mohl jak odborné 
otázky, tak i otázky lidí z farnosti. 
Klíčová slova: představení se, setkávání, společenské akce pro všechny 
 
Sny, přání a touhy: Chceme přestat hledat rozdíly, ale rozvíjet společné, hledat, co 
nás spojuje, navzájem se poznat. Přestat dělit lidi na věřící a nevěřící, v konverzaci 
vynechávat slova „katolický“, „evangelický“ a užívat víc slovo křesťanský. Společně 
se snažit oslovit veřejnost tím, že budeme něco dělat spolu pro všechny. 
Klíčová slova: křesťané, společně  
 
Téma, témata, která jsou pro nás důležitá a má se o nich dozvědět pan 
biskup: Udělat vše pro společné slavení eucharistie se všemi křesťany. 
 
Závěr k tématu: Minulost se hojí tím, že ji můžeme pojmenovat. Potřebujeme se 
poznat, jít dál společně, setkávat se, společně slavit a pracovat. 

Klíčová slova k tématu: jít dál, společně 
 
Téma č. 8 „Autorita a spoluúčast“ 
• Naslouchá kněz ve vaší farnosti…? – Ano, necítíme problém. 
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• Cítím se být plnohodnotným členem našeho společenství…? – Necítíme překážku 
ze strany farního společenství. Cítíme se být plnohodnotným členem podle svých 
momentálních schopností – toto je dáno postojem každého z nás, nikoli ze strany 
společenství. Důležité je si tuto spoluzodpovědnost připomínat a za farnost se 
modlit. 
• Pastorační priority? Jsou? – Nevíme, pokud je má kněz určeny, zajímaly by nás a 
myslíme si, že by měly být známy všem. Pokud by tyto priority nestanovovala 
pastorační rada farnosti, myslíme si, že by na jejich určení měla být vytvořena 
zvláštní skupina. Za jednotlivé priority by měl být ustanoven zodpovědný člověk. 
• Týmová práce? – Provozní týmy farnosti jsou povětšinou funkční (úklid, 
hudba…). Některé týmy ale ustanoveny nejsou a chybí, necítíme jejich vzájemnou 
provázanost. 
• Pastorační rada? – Pastorační rada není a chybí nám. Máme dobré zkušenosti s 
fungující pastorační radou z minulosti. 
Klíčová slova k otázce: pastorační rada, priority, spoluzodpovědnost 
 
Jaké zkušenosti jsme se synodou udělali: 
• Zkušenosti se synodalitou? Moc ne. 
• Jsou kněží formováni pro týmovou spolupráci? Myslíme si, že ne. 
• Co pomáhá vašemu růstu ve vědomí spoluzodpovědnosti v církvi? Vědomí 
konkrétního úkolu (odpovědnosti za něco), ocenění (zpětná vazba). 
• Představy o působení pastorační rady? Měla by být: Poradním a pomocným 
orgánem, spoluzodpovědná za pořádání farních akcí, poskytovat zpětnou vazbu, 
pomáhat nastolovat pastorační priority a hledat jejich formy. Členy by měli být i 
zástupci jednotlivých týmů. 
Klíčová slova závěru: pastorační rada, priority, spoluzodpovědnost 
 
Jaké radosti vám synoda přinesla: Potíže žádné. Vynesla na světlo, že jsme 
nevěděli o žádných pastoračních prioritách. 
Klíčová slova ke zkušenostem: pastorační priority, neměli jsme potíže 
 
Kde zaznívá hlas Ducha svatého:  
Co je dobré: jednotlivé aktivity rozdělené do týmů, naslouchání knězem v naší 
farnosti.  
Potřeba změny: Chybí pastorační rada. 
Klíčová slova: aktivity, rozdělené do týmů 
 
Sny, přání a touhy: Pomáhat p. faráři, aby nám „nevyhořel“. Zapojit co nejvíce 
členů naší farnosti do aktivní činnosti. 
Klíčová slova: Zapojit co nejvíce členů 
 
Téma, témata, která jsou pro nás důležitá a má se o nich dozvědět pan 
biskup: Zbavit kněze zodpovědnosti za opravy kostelů a památek. 
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Synoda zdůraznila mnoho témat, která jsou pro naši farnost důležitá a která 
není možné jenom konstatovat a nechat být. Je nutné o nich diskutovat a 
snažit se výsledky společných diskusí uplatnit i v životě naší farnosti. Pro 
tuto chvíli bych Vás požádala o zamyšlení a uvědomění si, co je konkrétně 
pro Vás důležité a o čem je potřeba ve farnosti mluvit. V dalším kroku se 
musíme zamyslet nad tím KDY A JAK.  
 

Závěry z farní synody připravila koordinátorka Eva Skalníková 

Pár farářských poznámek 
1) Tuze mne mrzí, že jsem se nezvládl aktivněji zapojit do Vašich skupinek a 

rokování, přestože jsem byl občas zván. Jednak jsem byl trochu v rozpacích, 
zda by se této akce měl kněz vůbec účastnit, zda by se ostatní členové 
skupinky necítili méně svobodní říci svůj názor, a jednak každý volnější večer 
byl pro mne tuze cenou komoditou v obnově sil. 

2) Mám radost, že jste se scházeli a že jste v tomto procesu dialogu postupně 
nacházeli zalíbení a důvěru a připojuji se k přání paní koordinátorky, aby 
tento proces nebyl plněním dotazníků uzavřen. Obávám se ale, že v této fázi 
své kněžské služby zrovna nehýřím nápady, a jak bylo správně poznamenáno 
v závěrech jedné skupinky, my kněží nejsme zvlášť dobře formováni k 
týmové spolupráci. Tím by ale synodální proces neměl být brzděn, pokud se 
najde někdo s vizí, kterou rád podpořím.  

3) Samozřejmě jsou věci na předcházejících stránkách, se kterými nesouhlasím. 
Kvůli tomu ale dialog koneckonců máme. Ne ve všem se shodneme a člověk 
rozhodně není špatným křesťanem kvůli tomu, že v něčem nesouhlasí se 
svým knězem, biskupem či papežem. Kéž by se nám dařilo vytvářet takové 
prostředí, kdy můžeme mít jiný názor, a přeci se navzájem milovat a 
respektovat. Kéž by bylo snazší vyjádřit v naší farnosti vlastní názor. Moc 
bych si přál, abych v tomto nebyl překážkou.  

4) Bylo pro mne náročné nečíst seznamy Vašich přání a snů jako seznam úkolů 
pro mě, zvláště když se mnohdy shodovaly s těmi mými. Buď moje 
bezradnost, neschopnost, vyčerpání či nedostatek času brání v uskutečnění 
lecčehos reálného, po čem toužíte Vy i já. Mrzí mne to, ale nejsem si jistý, co 
s tím mohu dělat.  

5) Velké poděkování patří paní Evě Skalníkové. Odvedla obrovský kus dobré 
práce.  

P. Tomáš  
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Diecéze zve 

Den s Charlesem de Foucauld, kte-
rý bude v Římě dne 15. května 2022 
svatořečen 
Termín: 7. května od 9:00 
Místo: budova Nového Adalbertina 
v Hradci Králové 
Bližší informace www.bihk.cz, tel. 
776 236 926 
 
Pouť rodin ke svatému Josefovi 
Termín: 8. 5. 2022 
Místo: horská ves Šediviny v obci 
Kounov 
Bližší informace: www.bihk.cz  
 
Duchovní obnova „Se sestrou Eliš-
kou do Svatého týdne“ 
Termín: 10. 4. 2022 od 9:00 do 15:00 
Místo: Hoješín u Seče, Dům sestry 
Elišky 
Povede: SM Zdislava Nosková OSF 
Přihlášky: sestragratia@seznam.cz, 
733 755 824, do 1. 4. 2022 
 
Duchovní obnova pro rozvedené 
Termín: 3.–5. 6. 2022 
Místo: klášter na Hoře Matky Boží u 
Králík 
Povede: P. Karel Moravec 
Téma: „Cesta s Pánem“ 
Cena: 1 400 Kč/osobu 
Přihlášky a bližší informace na: hora-
matky@gmail.com nejpozději do 15. 
5. 2022. 
Více na www.bihk.cz nebo na 
www.klasterkraliky.cz. 
 
 

Duchovní obnova pro manžele 
Termín: 16. 6. – 19. 6. 2022 
Místo: klášter na Hoře Matky Boží u 
Králík 
Povede: P. Karel Moravec 
Téma: „Cesta s Pánem“ 
Cena: 2 100 Kč/osobu (4 200/
manželský pár) 
Přihlášky nejpozději do 1. 6. 2022 
Bližší informace na www.bihk.cz nebo 
na www.klasterkraliky.cz. 
 
Duchovní obnovy pro seniory 
Duchovní obnova s P. Jiřím Vojtě-
chem Černým 
Termín: 9.–13. 5. 2022 
Místo: Marianum, Janské Lázně 
Cena: 2 790 Kč – dvoulůžkový pokoj/
osoba a plná penze 
 
Duchovní obnova s P. Dmytrem 
Romanovským 
Termín: 10.–13. 10. 2022 
Místo: Marianum, Janské Lázně 
Cena: 2 790 Kč – dvoulůžkový pokoj/
osoba a plná penze 
 
Duchovní obnova s Janem Linhartem 
Termín: 7.–10. 11. 2022 
Místo: Marianum, Janské Lázně 
Cena: 2 790 Kč – dvoulůžkový pokoj/
osoba a plná penze 
 
Informace a přihlášky: 
Diecézní centrum pro seniory 
tel.: 495 063 661, 737 215 328, 734 
435 360; e-mail: dcs@bihk.cz, weby: 
www.dcshk.cz, www.simeon.cz 
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Setkání seniorů:  6. 4. od 16:00 v učebně na faře 
Jsou zváni všichni senioři s chutí setkávat se s vrstevníky. 
 
Schůzky dětí: 9. 4. a 23. 4., sraz ve 14:00 hodin na náměstí, konec v 16:30 u fary 
Děti z farnosti se schází a tráví společně sobotní odpoledne jednou za čtrnáct dní. 
Náplní schůzek jsou různé hry, vycházky do přírody, výlety. 
 
Sboreček:  1. 4., 8. 4., 29. 4. vždy od 15:30 do 16:15 v malém sálku na Jordáně 
Zpívání dětí od 4 do 7 let (včetně prvňáčků) s Růženkou a Vendulkou 
Grubhofferovými. 
Koná se pouze v případě dostatečného počtu dětí, proto je potřeba dopředu 
nahlásit účast (nejlépe den dopředu). 
 
Scholička: 8. 4. od 16:30 na faře, v 18:00 doprovod při mši sv.; 22. 4. 16:30–17:30 
na Jordáně. Společné muzicírování dětí ve věku 8–12 let s Katkou Grubhofferovou. 
 
Sbírky v březnu:                                                          
                                                                          Polička                 Pomezí                                                                                                                              
6. 3.: pro farnost                                               17.155 Kč              4.730 Kč 
20. 3.: pro farnost                                             10.131 Kč              2.300 Kč 
27. 3.: pro farnost                                               8.337 Kč              2.700 Kč 
 
Mimořádné sbírky v březnu: 
13. 3.: na Celostátní setkání mládeže                 12.595 Kč              2.890 Kč 
 
Mimořádné sbírky v dubnu: 
10. 4: na pojištění kostelů a dalších církevních budov 
15. 4.: dveřní sbírka na Svatou zemi 
1. 5.: na podporu Svatojosefské jednoty. 
 

Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí! 

Úklid kostela sv. Jakuba: 
 
12. 4. od 16:30 – obě skupiny a další dobrovolníci 
(větší úklid před Velikonocemi, je vítána pomoc 
farníků, kteří běžně uklízet nechodí, ale tohoto mi-
mořádného úklidu se mohou zúčastnit) 
28. 4. od 16:30 – 1. skupina  

Pravidelnosti a nepravidelnosti 

mailto:sestragratia@seznam.cz
http://www.klasterkraliky.cz
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Pro chytré hlavičky  

A/  PŘIPOMEŇ SI UDÁLOSTI A ZÁKLADNÍ POSELSTVÍ 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DNŮ SVATÉHO TÝDNE 

Když správně vyplníš tabulku, zjistíš Ježíšovo velikonoční poselství pro tebe. 

 

 

 

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe… = Ý  

poslední večeře, ustanovení Eucharistie = J  

kočičky = V 

záchrana, spása = E  

Proto nyní vykonejme to, nač jsme se čtyřicet dní připravovali, a obnovme své 
křestní vyznání… V  

Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny v den, kdy náš 
Pán Ježíš Kristus přikázal učedníkům slavit oběť jeho těla a krve = R  
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mytí nohou = T  

bílé roucho, hrob, oheň, svíce = A  

Ježíš je v hrobě, vigilie = E  

společenství, přátelství, vzájemná láska = T                                                                  

Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste = T  

ticho, solidarita = B  

Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do 
Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus je náš Vykupitel a Pán = M  

uctívání kříže = Á  

svěcení kočiček = S  

radost, vítězství nad smrtí, vzkříšení = OU  

naděje, mír, touha = S  

ukřižování = S  

chleba, beránek, víno = S  

kříž = T 

Ježíš vstává z mrtvých = M  

křest, slavnost velikonoční svíce = L  

světlo, svíce, prázdný hrob = L   

vjezd do Jeruzaléma = CH 

žehnání pokrmů = E 

Mk 11,7–9 = J 

J 19,17–19 = E 

Lk 24,1–6 = Z  

Mk 14,22–24 = S  

J 19,40–42 = M 
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Rozpis bohoslužeb 

3. duben – 1. květen 2022 
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Mešní intence je způsob, jak každý může nechat odsloužit nejvznešenější modlitbu 
církve, mši svatou, na úmysl, který mu leží na srdci. Intenci lze zadat přes webové 
stránky farnosti, nebo je přijímá otec Tomáš i pastorační asistentky na celý aktuální 
kalendářní rok jak osobně, tak telefonicky či e-mailem.  


