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7. dubna… paní velitelka Štěpánka 
D. se svým plukem pomocníků vtrhla 
na faru a provedli přípravné práce na 
nadcházející velikonoční agapé a ná-
sledné farní kavárny, a to včetně 
opravy stolů.     

9. dubna… měla na faře soustředění 
poličská schola, aby se řádně připra-
vila především na velikonoční svátky.  

… se na faře sešli mládežníci (kolem 
patnácti) se zájmem o průvodcovství 
v kostele. Práce to bude pěkná, pení-
ze obstojné, ale těch 20 stran ne 
zrovna lehkého textu k naučení lec-
koho vyděsilo.  

11. dubna … na zkušební biblické 
trio na faru dorazily právě tři osoby 
s  panem farářem. Vytvořili pokus-
nou skupinku, aby si to vyzkoušeli. 
Bylo to docela příjemné a obohacují-
cí.    

15. dubna … se první venkovní vel-
kopáteční křížové cesty na Šibeniční 
vrch účastnilo velké množství lidí. 
Kříž tak akorát těžký k této příleži-
tosti nám vyrobil pan Flídr.   

21. dubna… byla na farní zahradě 
zasazena sakura a u jejích kořenů 
uloženo 68 postních modlitebních 
intencí farníků. Za akci, nákup sakury 
i nadšením, se kterým se vrhli do 
úprav zahrady, patří velký dík manže-
lům Vraspírovým.  

24. dubna… přijela popovídat 
o dětském vývoji a výchově rodičům 
dětí z přípravy na první svaté přijímá-
ní paní Eva Klabanová 

7 ZPRÁV,  

které by Vám 
neměly uniknout 

Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  
 
leckdo v církvi i mimo ni povzbuzen 
spekulacemi novinářů vyhlížel při 
různých svátcích tohoto roku ozná-
mení jména nového pražského arci-
biskupa. Je to téma tuze zajímavé pro 
kněze i mimo pražskou arcidiecézi, 
protože leckdo doufá, že pokud půjde 
náš biskup do Prahy, dostaneme no-
vého a lepšího. Jiní se zase změny 
děsí.  
 
Podobně v leckterých farnostech oče-
káváme po Velikonocích přesun kně-
ží. U někoho naděje, u jiného to může 
budit obavy. Naší farnosti se letošní 
přesuny velmi pravděpodobně týkat 
nebudou.  
 
Jak farníci, tak farář tedy mohou tré-
novat svoji vděčnost za to, co mají, 
i když si dokážou představit, že by to 
mohlo být mnohem lepší. Myslete 
prosím v modlitbách na ty farnosti 
a kněze, kterých se přesuny týkají. 
    

P. Tomáš Enderle 
AMDG, svátek sv. Marka, L. P. 2022 

Slovo 
kněze 
na úvod 
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Dveře do Charity  

otevřené dokořán 

Milé farnice, milí farníci, 

dovolte mi pozdravit Vás z Oblastní 
charity Polička, která letos oslaví už 
30 let své existence. Znáte nás, znáte 
naše služby a my jsme opravdu vděčni 
za soustavnou podporu, které se naší 
organizaci dostává 

. Posláním Charity je pomáhat lidem 
v nouzi tak, aby vedli život odpovídající 
jejich důstojnosti, podporovat je v sa-
mostatnosti a v aktivaci vlastních sil 
a možností a doprovázet je v obtížné 
situaci. Své poslání se snažíme realizovat 
každodenními činy.  

Z malé organizace před 30 lety vyrostla 
postupně stohlavá Charita, která nabízí 
jak sociální, tak i zdravotní služby, jezdí-
me do terénu, klienti jezdí i k nám do 
služeb ambulantních. Některé služby 
poskytujeme v regionu Poličsko, 2 služ-
by (Domácí hospic sv. Michaela a Cen-
trum duševního zdraví) mají dokonce 
působnost celookresní. Jsme tu pro kaž-
dého z Vás, kdo naše služby potřebuje. 

V následujících měsících bychom se 
Vám zase rádi ve Farním poslu předsta-
v i l i .  Dozv í te  se ,  j aké  s lužby 
v současnosti nabízíme a pro koho jsou 
konkrétně určeny, co je u nás nového 
a naopak na čem podstatném a kvalit-
ním z minulosti stavíme. Co se kvapem 
v kalendáři blíží, to jsou oslavy našeho 
založení. Pro veřejnost je určena sobota 
4. června 2022 od 19:00 do 24:00 ho-
din, kdy se připojíme k akci Čas pro 
neobyčejné zážitky v Poličce. Budete 
moci navštívit náš charitní dům IV na 
ulici Vrchlického 10, který v minulém 
roce prošel zásadní rekonstrukcí a do 
kterého se přestěhovaly některé naše 
služby. Je možno si projít dokumenty 
z minulosti, ale i současnosti, je pro Vás 
přichystán zajímavý materiál. Bude se 
u nás dobře jíst i pít a k tanci i poslechu 
zahraje Olešnická cimbálovka. 

Těšíme se na Vás. Vždyť pomáhat, ale 
i slavit je přece BOŽÍ. 

za Oblastní charitu Polička  

Eva Skalníková, ředitelka         
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Přijme do svého týmu pracovní pozici: _zdravotní sestra_ domácí zdravotní péče 

Přijme do svého týmu pracovní pozici:  _zdravotní sestra_ domácí hospic  
Domácí hospic sv. Michaela poskytuje komplexní péči v režimu mobilní specializované paliativní péče o nevy-
léčitelně nemocného člověka v pokročilém stádiu onemocnění v jeho domácím prostředí, kde si nemocný přeje 
strávit závěr svého života. Poskytujeme podporu umírajícím i jejich blízkým a pečujícím. Naše práce je zalo-
žena na úzké spolupráci s pacientem a jeho blízkými, na respektu k přání pacienta a týmové práci. 
Práce zdravotní sestry v domácím hospici obnáší: 
• poskytování podpory umírajícím a jejich blízkým a pečujícím 
• terénní návštěvy v domácím prostředí umírajícího, ošetřovatelskou a edukační činnost 
• úzkou spolupráci se všemi členy multidisciplinárního týmu 
• zajištění nočních a víkendových pohotovostí 
• administrativní činnost spojenou s činností domácího hospice 
Co požadujeme: 
• odbornou způsobilost pro výkon povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu dle § 5 
zákona č. 96/2004 Sb. 
• řidičské oprávnění skupiny B 
Jiné požadavky: 
• schopnost samostatné práce, zároveň i práce týmová 
• zájem o paliativní péči, ochota dále se vzdělávat 
Co nabízíme: 
• zaučení a zaškolení do práce sestry v paliativní a hospicové péči 
• týmovou, smysluplnou a pestrou práci s možností podílet se na růstu služby 
• možnost pracovat na plný nebo částečný úvazek 
• supervize, podporu dalšího průběžného odborného vzdělávání, podporu profesního růstu 
Nástup možný ihned nebo dle domluvy :-) - jsme trpěliví :-) Pokud máte zájem či jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím 
vedoucí střediska: Mgr. Jitka Kosíková, telefon: 731 598 819, e-mail: jitka.kosikova@pol.hk.caritas.cz  

Charita hledá zdravotní sestry 

Co nabízíme? 
• zajišťujeme jednosměnný provoz od po-ne 
• pružnou pracovní dobu, vhodnou i pro 
maminky s menšími dětmi 
• uvítáme mezi své řady i zdravotní bratry 
• dobré podmínky pro skloubení pracovního 
a soukromého života 
• smysluplnou práci přímo u pacientů doma 
• částečný úvazek, plný úvazek, DPP 
• zajímavé platové ohodnocení 
• příplatek za práci o víkendu, ve svátek 
• aktivní řidič(-ka) skupiny B 
• služební auto k výkonu práce 
• 5 týdnů dovolené + 6 dní placeného volna 
navíc 
• slušné zacházení a příjemný pracovní kolek-
tiv 

• nástup ihned nebo dle dohody 
• stravné nebo cestovné dle stráveného času 
v terénu 
 
Co požadujeme? 
• vzdělání: SZŠ, VZŠ, VŠ (může být všeobec-
né i odborné) 
• odbornou způsobilost k výkonu práce 
• samostatnost 
• základní znalost PC 
Nástup možný ihned, nebo dle domluvy :-) - jsme 
trpěliví :-) 
Pokud máte zájem či jakékoliv dotazy, kontaktujte 
prosím vedoucí střediska: Zuzana Fliedrová, DiS. 
telefon: 731 598 817 
e-mail: zuzana.fliedrova@pol.hk.caritas.cz  
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Chtěli bychom Vás pozvat do Divadel-
ního klubu ve čtvrtek 19. května 
v 19 hodin na setkání s biblistou, překla-
datelem, nakladatelem a kazatelem Ale-
xandrem Flekem. O čem vlastně bude 
řeč? O Bibli. Ačkoli Bible je kniha, kte-
rou pravděpodobně skoro každý z nás 
má doma, většinou i ve více vydáních, 
možná jí nerozumíme a vnímáme její 
texty jako něco starého, archaického, co 
do našeho světa nepatří. Bible je stále 
aktuální textem a může promlouvat do 
našich životů. Aby to ale bylo možné, 
musí být přeložena do současného jazy-
ka, abychom jí mohli porozumět. A to 
je úkolem překladatelů a biblistů, kteří 
studují nejen původní biblické jazyky, 
ale i související obory, aby původním 
textům správně porozuměli a dokázali je 
přenést do současnosti. Tak, aby nás 
tyto texty „chytaly za srdce“ stejně, jako 
tomu bylo u prvních křesťanů.  

A jedním z nich je právě Alexandr Saša 
Flek. Saša absolvoval studia biblistiky 
v Praze a v Uppsale a nyní je doktoran-
dem v oboru starozákonní teologie na 
Vrije Universiteit Amsterdam. Patnáct 
let vedl překladatelský tým, který vytvo-
řil jeden z nejnovějších českých překla-
dů Bible – Bible 21 neboli Bible pro 
21.  století. Cílem tohoto překladu bylo 
přinést nadčasové poselství Bible 
v současné, čtivé češtině. Usiluje o ma-
ximální věrnost s původními hebrejský-
mi, aramejskými a řeckými texty, záro-
veň však chce oslovit dnešního čtenáře, 
který je zvyklý čerpat z Knihy knih in-
spiraci pro každý den, i toho, kdo ji ote-
vírá poprvé. Saša ale není suchopárný 

a už vůbec ne nudný vědec. Naopak. Je 
to také kazatel, který umí svým slovem 
zaujmout, nadchnout, potěšit, ale někdy 
i znervóznit. Rozhodně umí ukázat no-
vé úhly pohledu, někdy nečekané, pře-
kvapivé. Ale vždy upřímné a hluboké. 

A proč se to celé jmenuje Parabeseda? 
Protože Alexandr Flek je také autorem 
Parabible. Že nevíte, co to je, a zní to 
podezřele? Sám autor o ní říká:  
„Parabible je dílčí, zaujatou, subjektivní, 
ale vážně míněnou odpovědí na otázku: 
,,Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, 
kdyby se odehrál dnes?“ A Saša Flek 
ještě dodává: „Reflektoval jsem původní 
záměr biblického textu: vyprovokovat 
čtenáře k reakci, překvapit, konfronto-
vat, rozesmát nebo rozčílit.“  

Na besedě tedy budeme mluvit nejen 
o Bibli, ale i jejím významu pro naši 
současnost a také o dalších tématech 
naší víry a Ježíšovy „Dobré zprávy“. 
Setkání je vhodné jak pro věřící, tak 
i hledající, jak pro ty, kteří Bibli znají, 
tak pro ty, kterým je cizí nebo nepocho-
pitelná. V rámečku si můžete přečíst 
krátkou ukázku z Parabible a na farním 
YouTube kanálu (nebo pomocí zde 
přítomného QRkódu) si můžete pustit 
i krátkou videopozvánku přímo od Ale-
xandra Fleka. 

Besedu pořádá naše farnost společně 
s Farním sborem ČCE Polička. 

za pořadatele Vojtěch Klimeš  

Pozvánka na Parabesedu 
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Drobná ukázka z Parabible 
 

Kupa kamení 

Někteří z učedníků při pohledu z Petří-
na obdivovali světoznámé panorama: 
„Podívejte na tu katedrálu! A na ten 
Hrad!“  

„To je krása, co?“ řekl na to Ježíš. 
„Jednou z toho zůstane jen kupa kame-
ní. Všechno to jednou skončí.“ 

„Cože?!“ vylekali se. „Kdy to přesně 
bude? Podle čeho poznáme, že se blíží 
konec?“ 

„Dávejte si pozor,“ odpověděl jim. 
„Nenechte se opít rohlíkem. Přijdou 
totiž mnozí, kteří se budou ohánět mým 
jménem. Jiní budou vykřikovat: ‚Já vás 
zachráním!‘ a ‚Se mnou bude líp!‘ Ne-
smíte se ale nechat zmást. Budou vás 
strašit válkami a krizemi, vy ale ne-
ztrácejte klid. Tyhle věci se děly vždyc-
ky – to ještě není konec světa. Na zemi 
budou pokračovat etnické a politické 
konflikty, pády akcií a uprchlické vlny, 
hladomory, epidemie a další hrůzy, 
a dokonce i na nebi se objeví nevídané 
úkazy.  

Než to všechno skončí, počítejte ale 
i s jiným druhem těžkostí. Lidé se obrátí 
proti vám a budete kvůli mně krajně 
nepopulární. Budou vás pomlouvat ve 
škole i v práci a napadat vás na sociál-
ních sítích i v médiích. Berte to ale jako 
příležitost vydat o mně svědectví. To je 
důležitější, než abyste se dohadovali 
a hájili. Já sám budu s vámi a dám vám 

slova a argumenty, které vaše protivníky 
zasáhnou do srdcí.  

Nebudou vám rozumět ani vlastní rodi-
če a sourozenci. Někdy vás odepíšou 
přátelé i příbuzní. Budou vás urážet, ale 
neberte si to osobně, protože je to kvůli 
mně. Já jsem vaše spolehlivá životní 
pojistka. Vydržte až do konce – a uvidí-
te, že se žádný konec nekoná!“ 

podle Lukáše 21:5-19 
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Narodil se jako syn Jiřího a Alžběty, 
rozené Pečené, a to 28. října 1686 
v Poličce. Od 5. dubna 1721 byl králov-
nou Alžbětou Kristinou jako děkan do 
svého rodného města Poličky dosazen. 
Předtím působil jako farář ve Slivně 
kraje boleslavského. Nejvíce přebýval 
v Borové, kde býval tzv. děkanský dvůr 
(letní sídlo poličských děkanů). Ovanut 
při průvodu ke sv. Michaelu jedovatou 
vichřicí úplně oslepl. Zemřel před 
260 lety 25. května 1762. 
Děkan Nepauer a jeho nástupce Karel 
Josef Hron z Lichtenberka patřili k nej-
významnějším děkanům 18. století, do-
by nazývané „poličským zlatým věkem“. 
Za svého působení v Poličce děkan Ne-
pauer mnoho přispěl ke zvelebení chrá-
mu sv. Jakuba. Na své útraty vystavěl 
dva oltáře: sv. Jana a sv. Karla Boromej-
ského. Roku 1748 zřídil křížovou cestu 
kolem kostela*, obsahující čtrnáct vel-
kolepých dřevěných sousoší v životní 
velikosti. Zasloužil se také o nový strop 
kostela. V roce 1733 byla dokončena 
přístavba dvorního křídla novostavby 
děkanství (tzv. kaplanka). Nechal zbu-
dovat kryptu v kostele**, v níž je také 
pohřben, a radniční kapli sv. Františka 
Xaverského. Spolu s konšelem Janem 
Stanislavem Tichým nechal v roce 1747 
zhotovit zvon zvaný Tichovský, jímž se 
zvonívalo proti hromu (pověst o pokla-
du při kopání krypty). Na svátek 
sv. Petra a Pavla roku 1751 posvětil na 
náměstí Mariánský sloup, který byl za 
jeho působení v Poličce vytvořen socha-
řem Jiřím Pacákem. S primátorem Ti-
chým založil 400 zl. nadaci pro chudé 

studenty, především z jejich rodů, k níž 
poskytl 300 zl., Tichý 100 zl. I svoji zna-
menitou knihovnu čítající 1094 svazků, 
jež byla umístěna nad sakristií, postave-
nou v roce 1740. Skoro celé jmění odká-
zal kostelu sv. Jakuba v Poličce. Ještě 
mnoho dalšího bylo za času děkana Ne-
pauera zbudováno, ale bohužel málo se 
do dnešního dne dochovalo; většinou 
vše zničil onen zhoubný požár města 
roku 1845. 
 
(P. Ant. Hájek – Paměti str. 25) 
(Kronika rodu Nepauerů str. 28; Jan Václav 
Štefka, Královské věnné město Polička v pří-
tomnosti a minulosti; Josef Wáclaw Michl, 
Polička, Králowské wěnné město w Čechách) 
 
*Roku 1748 vysvěcena křížová cesta kolem 
kostela sv. Jakuba. 47 dřevěných polychromo-
vaných soch od Františka Pacáka. 
 
 
 **Vchod do krypty o rozměrech 9 x 5 x 2,8 
metru se nachází ve střední části chrámové 
dlažby. Kryptu zbudovanou 1734–1736 Kar-
lem Leopoldem Nepauerem (děkanem v Poličce 
1721–1762), který je v ní také pochován, 
zakrývá obdélníková deska. O kryptě se vy-
práví pověst, že při jejím hloubení se našel 
stříbrný poklad, za který byl pořízen zvon 
nazývaný Tichovský (podle konšela Tichého, 
který přispěl na jeho zhotovení). Zvon ulit 
roku 1747 Janem Zejdou ve Vysokém Mýtě, 
zničen požárem roku 1845. Naposled byla 
krypta přístupná roku 1929. 
 

připravil Mirek Andrle 

P. Karel Leopold Nepauer 
jedno květnové výročí  
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CZUKR aneb čeština   

pro dospěláky 

Na konci března se na faře 
sešla poměrně početná skupina 
f a r n í k ů / o d v á ž l i v c ů 
nejrůznějšího věku. Spojovala 
je dobrá vůle pomoci lidem, 
kteří museli před válkou odejít 
z rodné Ukrajiny. Jak pomoci, 
to se od začátku války honí 
hlavou kdekomu z nás. 
Finanční pomoc je jistě na 
místě, ale setkávání tváří v tvář 
s těmito lidmi má ještě jednu 
podstatnou dimenzi. Už 
nemyslíte na Ukrajince jako na 

neznámou skupinu válkou zasažených lidí, ale díky setkávání znáte jejich jména, 
jejich příběhy, sdílíte trápení, ale i společnou drobnou radost. 

Rozhodli jsme se, že budeme vyučovat náš mateřský jazyk, češtinu. Nejsme učitelé, 
to je pravda, naší ambicí není organizovat intenzivní kurz češtiny s certifikátem. 
Díky příbuznosti ukrajinštiny a češtiny nemusíme zdlouhavě vysvětlovat používání 
pádů ani časování sloves. Učíme fráze, užitečné věty, čísla, situace. Naše vyučovací 
hodiny jsou milým setkáváním u čaje nebo u kávy. Téměř každý student má 
v hodině svého osobního učitele, aby mohlo být opakování učiva o něco 
intenzivnější. Závěrem si pokaždé zazpíváme, my jim nějakou českou lidovou a oni 
nám oplatí písní ukrajinskou. A tak poznáváme my je a oni nás a je to dobrodružná 
výprava, o které jsme ještě před pár týdny neměli ani tušení.   

Je skvělé mít místo, jako je naše fara. Místo, kde můžeme někoho přijmout, kde je 
teplo a vlídno a kde mohou naši studenti trénovat nabyté znalosti třeba i na „panu 
domácím“, na našem knězi. Zasmějeme se, občas i trochu zapotíme, domů se 
navracíme s pocitem, že i tohle pomáhání má smysl.  

Na naší faře se učí např. Světlana, Ludmila, Oxana, Marie, Viki … mají svá jména, 
své příběhy, své rodiny, muže na frontě, někteří přicházejí z oblastí, které jsou 
opravdu krutě zkoušeny válkou. Mysleme na ně v modlitbách, můžeme tak společně 
propojit naši farnost, ať učíme v sobotu na faře anebo pomáháme jinak. 
Poděkováním nechť nám je vykouzlený úsměv na tváří lidí, kteří se na chvíli ocitli 
šťastní uprostřed nás.          

za všechny učitele češtiny-amatéry Eva Skalníková 
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 Jeden řeholník mi řekl: „Následoval jsem své povolání...“ 
Odpovídám: „Následoval jsem, následoval!“ 
Ale následujete ho ještě? 
Nasloucháte tomuto volání ještě dnes? 
Jste pozorný a následujete tento hlas ještě dnes?! 
 
 Povolání je výzvou, která pokračuje. 
Jednou zaslechnuté povolání nás již nenechá, nenáleží minulosti. 
Je třeba během třiceti, čtyřiceti, padesáti let, 
každý den mu naslouchat, hledat ho, následovat ho. 
 
 Skutečně, povolání patří k celému životu, nejen té které etapě. 
 
 Kolik to jenom „zbloudilých mystiků“, „potracených mystiků!“, 
a skoro vždy proto, že duše je příliš gurmánem, 
chce absolutně být na vrcholu, a to hned: 
po autentických milostech, když se ruka Boží stává nepociťovanou, 
tyto duše si ji suplují představivostí, autosugescí. 
Boží dary se jim libí takové, jaké si je vymýšlejí. 
 
 U jiných může dojít ke ztrátě odvahy, k úzkosti, že budou odhozeni. 
Znovu se jedná o neschopnost žít život prosté víry, 
prostého křesťanství, se svátostmi a povinnostmi svého stavu. 
Chtějí neobyčejné zážitky, být privilegovanými. 
Chabé a netrpělivé hlavy, neschopné sledovat Boží plán o nich 
a pokorně a klidně se mu podřídit! 
 
 Je čas, kdy se povolání jeví tomu, kdo jej přijal, 
jako šťastný osobní krok, založený na dobře prostudovaných motivech. 
Je čas, kdy je toto vše vymazáno, 
povolání se již nejeví jako nic jiného než poslušnost a odříkání. 
Poslušnost, o které se neví, co z ní vzejde, 
odříkání, které nepřináší žádné zadostiučinění. 
„Je to okamžik odvolávání se na vytrvalost svatých.“ (Zj 14,12). 
Povolání: někdy tajemství radostné, 
někdy tajemství bolestné. Vždycky tajemství. 
 
 Během jistých period náš život vyžaduje určitý heroismus: 
různá odříkání se časem stávají stále více tvrdá, 

O. Jeroným:  Volání pokračuje 
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naděje založené na Boží milosti se nenaplňují... 
Ale duše modlitby, malé duše modlitby vytrvají, 
nezmožitelné, navzdory zkouškám. 
Tyto malé duše, které se modlí, zůstávají stále věrné, jsou silné, 
jenom ony jsou silné, zatímco nemálo mnohem větších duší, 
ale méně zakořeněných v modlitbě tonou, jsou v beznaději, 
někdy dokonce všeho zanechají. 
 
 Boj Jákoba s „andělem“. 
Bojovat s Bohem celou noc, být „silným v boji s Bohem“. 
To znamená bojovat proti Bohu, který nám (zdánlivě) nepomáhá, 
který před námi nechává překážky, v nás, v našem těle, v našem duchu, 
překážky, za něž se skrývá, Boží překážky. 
I ta nejsjednocenější duše s Bohem 
musí ještě bojovat proti těmto Božím překážkám. 
Paradox: až přijde jitro, Bůh požehná tomu, 
který „byl silný v boji s Ním“ (Gn 32,23-33). 
Chcete stavět! Dobře! Ale dejte si pozor: 
Bůh strašně miluje trosky. 
 
 ...A tak Bůh působí v životě svých věrných! 
Jakoby jim vytvářel překážky, naschvály. 
Donutí svého služebníka vyjít z bezpečí a z věrnosti, 
ve kterých se zdál být upevněn, 
aby ho tam – za cenu mnoha neúspěchů – uvedl! 
 
 Pouť pouští není doprovázena zvukem fanfár! 
Jinak člověk brzy ztratí dech anebo mu vyschne v ústech 
a člověk ztratí odvahu a zanechá všeho... 
Spíše, než se vybavit trumpetami, bylo by lepší vybavit se trpělivostí! 
Není toto jedna z lekcí, které nám dává Starý Zákon? 
 
 Láska nepožaduje nic jiného než přítomnost. 
Nebojí se žádné jiné bolesti než nepřítomnosti. 
Je-li milovaný přítomen, srdce je naplněno. 
Co na tom, musíme-li být zaměstnáni nudnou činností. 
Je-li milovaný nepřítomen, srdce je prázdné. 
 
 K čemu je pak dobré věnovat se velkým dílům. 
A na co je dobré se v nich angažovat, jsem-li milován pro mne samého? 
To nejsou velká díla a činy, které mě učiní více milovaným. 
Naopak, budou mne nutit se vzdálit, 
zatímco jedině má přítomnost udržuje a završuje lásku... 
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On po mně nežádá velké skutky, 
On žádá mě samého a mou přítomnost při Něm. 
 
 Ó, Ježíši, neobštědřuj mě důležitými „funkcemi“, 
abys vyvážil oběti, které jsi uložil mému srdci. 
Ironie by byla příliš krutá! 
Jedině důvěrná blízkost s Bohem 
může vyvážit lidskou důvěrnou blízkost, která byla obětována. 
 
 Konat vnitřní modlitbu, 
to znamená nabídnout Bohu mou přítomnost. 
Pojďme před svatostánek nabídnout Ježíši naši přítomnost. 
 
 Láska k Bohu, 
v níž se nachází dokonalost našeho kontemplativního života, 
je intimitou přátel, to znamená životem „s“ Bohem. 
Žít „pro“ Boha nezakládá intimitu. 
„Myslet“ na Boha nerealizuje ze sebe intimitu a není praktikovatelné. 
Pro pěstování této intimity je nezbytně třeba volného času a velké svobody. 
 
 Častá přítomnost = podmínka lásky! 
„Pro člověka modlitby neexistuje opravdová formace než ta, 
která vede především k modlitbě! 
 
Naštěstí má sbírka textů je již dlouho hotová, je velká. 
Bez ní bych nemohl konat vnitřní modlitbu s tolika zkouškami. 
U nás vše stojí na „lectio divina“, 
která je úplně zaměřená na shromáždění úryvků, 
které nás podporují při vnitřní modlitbě. 
Bez nich se modlitba odvíjí v prázdnotě, 
vůle nemá dostatek sil k ústní (střelné) modlitbě (invokace), 
a tak lidé končí zanecháním modlitby: 
jsou jí přítomni ze zvyku, ale ve skutečnosti se vůbec nemodlí...“. 
 
Na otázku: 
Co jsou ty krátké okamžiky mlčení, 
které praktikujeme během vnitřní modlitby? odpovídá: 
„...jedná se o postoj tak prostý, 
že budeme mít vždy tendenci ho komplikovat, 
naplnit ho uvědomováním si, co děláme, 
místo abychom se oddali zcela prostému očekávání, 
které není ani ničím, ani tvořením aktů či pocitů, 
ale pouze tím, co říká slovo: 
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prosté očekávání, prosté odevzdání sebe sama tomu, co Bůh působí v nás, 
a to s vědomím, že zde není místo pro to, 
abychom se snažili toto působení „cítit“. 
 
Tato prostá pozornost je nazývána „láskyplnou“ proto, 
abychom ji odlišili od pozornosti čistě cerebrální 
nebo zvědavé anebo indiferentní. 
Ale proto, aby byla „láskyplnou“, 
neznamená, že musíme cítit, že milujeme Boha. 
To by totiž bylo směřováním pohledu na nás samé, 
zatímco jde o to obracet jej k Bohu. 
 
Tato pozornost je láskyplná, 
když následuje třeba po několika invokacích, 
které jsou prakticky akty lásky: 
 
 Můj Pane, přitáhni mou duši... 
 Můj Pane, nehledám nic než Tebe... 
 

 
A to stačí. 
Tyto okamžiky prosté pozornosti 
ve víře v Pána přítomného ve svatostánku jsou obyčejně krátké. 
Pak se vracíme k četbě textu nebo k ústní modlitbě.“ 
 
„... Je šťastné – jak z hlediska lidského, tak nadpřirozeného – 
že jste zaměstnán hmotnou náročnou prací. 
Tak pochopíte, že ne všechny touhy duše jsou uskutečnitelné, 
že je třeba počítat s nároky pozemského života, 
že čistě duchovní život je mýtem. 
Tato zkušenost Vás ochrání od akademismu ve vnitřním životě. 
Využívejte všech drobných okamžiků!...“ 
 
„...prožil jsem hroznou vnitřní zkoušku... 
Naštěstí, během celého léta jsem mohl dát mnoho času vnitřní modlitbě. 
Nikdy si nemyslete, že čas velkých zkoušek je pro Vás skončen. 
Opevňujte se během let tím, 
že si navyknete na modlitbu, kterou nic nemůže přemoci!“ 
 
„Přejete mně: žijte v pokoji. 
Ubezpečuji Vás, že netoužím po ničem lepším! 
Ale noc ještě neskončila 
a Ten, se kterým bojuji, mi ještě nechce ani požehnat, ani propustit v pokoji. 
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Taková noc boje trvá dlouho...“ (pak cituje Malého prince): 
„To, co krášlí poušť, je to, že kdesi v sobě skrývá studnu.“ 
 
„Píši Vám pozdě večer. Celý dům již spí. 
Zkoušky dne jsou skončeny, přijaty, zapomenuty. 
Pro mě teď 2 hodiny naprostého klidu! 
Zítra? To je ještě daleko 
a kdoví, možná se Otcova ruka položí během spánku na mé čelo? Pak... 
 
Kdy je člověk opravdu kontemplativním? 
„Když pokládá za svůj nejvyšší cíl důvěrný vztah s Bohem 
a k tomuto cíli směřuje životem, jehož hlavním zaměstnáním je modlitba, 
a když tato modlitba dosahuje alespoň čas od času 
alespoň stupně kontemplace získané. 
 
...Jen Vám chci říci, že – podle mě – 
cesta největší velkodušnosti – 
a největší moudrosti – 
vede těmi nejobyčejnějšími životními podmínkami ... 
 
Věrnost bude vždy vyžadovat úsilí vůle, 
i když je to po jejím dlouhém praktikování... 
v životě s Bohem platí: 
stálá závislost, stálá důvěra!...“ 
 
 

 

 
Otec JERONÝM  
(17. července 1907 – 29. ledna 1985)  
vstoupil ve svých jednadvaceti letech do 
trapistického kláštera Sept-Fons ve střed-
ní Francii. V roce 1934 složil slavné sliby 
a o dva roky později byl vysvěcen na 
kněze.  
Po celý život zůstal věrný svému mniš-
skému a kněžskému povolání a s jistotou 
vedl své učedníky v oblastech teologie, 
filosofie a duchovního života.  Opatství 
Sept-Fons mu vděčí za svůj současný 
rozkvět a za založení kláštera v Novém 
Dvoře. 
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Velikonoce 2022 
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Řada farníků a známých již učinila poznámku, že se jistě už vše zklidnilo od té doby, 
co je oprava Sv. Jakuba hotova. Mají pravdu napůl. Skutečně se mi ulevilo, že nemu-
sím chodit na zdánlivě nikdy nekončící kontrolní dny a účastnit se sporů, ke kterým 
nemám kompetenci. Jakkoliv značná je to úleva zvláště časová, nebezpečnějším ele-
mentem při organizaci velkých oprav bývá pro mnohé (a pro mne určitě) stres, který 
ustupuje pomalu, jelikož mnohé věci ještě dořešeny nejsou. Tento článek pojednává 
právě o tom, co se ještě musí zvládnout, aby byl kostel sv. Jakuba vskutku hotov.  

První a druhá položka je příjemná, protože je zkompletována. Všechny práce jsou 
hotovy a dělníci jsou z kostela vyhnáni. Sice se zpožděním cca půl roku, ale přeci. 
Takové zpoždění na takto složité rekonstrukci s řadou kooperujících firem zdá se 
mi býti zcela standardní, a přeci nebylo bez dramat vzhledem k tomu, že muselo být 
dobře odůvodněno před dotačním orgánem. Druhá líbivá položka je ta, že máme 
zaplaceny všechny faktury, a nemáme tudíž žádné závazky vůči dodavatelům.  

Třetí věcí, také docela radostnou, protože je téměř hotova, je vyklizení všech depo-
zitářů (jak jsme je vznešeně nazývali). Jinými slovy – kostel sv. Jakuba byl zanesen 
mnoha vrstvami haraburdí a vzácných historických artefaktů a lecčíms mezi tím. 
Před opravou jsme tyto věci vystěhovali především do zapůjčeného skladu zeleniny 
v Pálené, do hospodářských budov u fary a do garáže. K velkému třídění, uskladňo-
vání i řezání došlo při chlapské brigádě v březnu, takže prostory přináležející k faře 
už nebudí v náhodném návštěvníkovi a panu faráři záchvaty úzkosti. 

Drobné pojednání o stavu oprav 

Svatého Jakuba  
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Stále ještě na docela veselou notu nás čeká zvelebování Svatého Jakuba. Příjemné je 
to ze dvou důvodů. Jednak si to můžeme dělat sami bez přílišného zasahování tře-
tích stran a jednak to dozajista zlepší dojem návštěvníků a sloužících v kostele.  Za 
nezbytné považuji zútulnění zpovědní místnosti, ale ještě stále přemýšlíme, jak na 
to. Naopak rozpracovaný projekt máme už na venkovní nástěnky/vitríny, o nich 
právě probíhá jednání s památkáři. Řádně musíme také zabydlet a uspořádat sakristii 
a kůr tak, aby se nám na obou místech dobře přebývalo a pracovalo. Také je třeba 
vymyslet a projednat místo na letáky, tiskoviny a podobně, aby nebyly odloženy 
takto provizorně na stolečcích, ale mělo to nějakou štábní kulturu a nepůsobilo to 
rušivě pro farníky a návštěvníky kostela. Naopak zcela mimo aktuální pořadí problé-
mů zvelebování farního kostela se ocitla úprava liturgického prostoru, kterou je 
třeba ještě více promyslet a prodiskutovat. Aktuálně není vhodná doba na jakékoliv 
větší investice, které nejsou zcela nezbytné.  

Pátou položkou se nám otevírají už věci bolestnější, protože jsou více mimo naši 
kontrolu a vůli. Zatímco z naší strany proběhlo papírování projektu docela zdařile 
a ve slušných termínech, úspěšnost některých dodavatelských firem je problematič-
tější. Dva podniky ještě nedodaly restaurátorské zprávy v kvalitě, která by uspokojila 
památkáře. Je samozřejmé, že za jejich vymáhání v konečné verzi odpovídá přede-
vším farnost. Restaurátorské zprávy jsou ale menším z papírových problémů, proto-
že existuje jeden papír, který nám má dodat jedna z dodavatelských firem, ten má 
ještě mnohem větší hodnotu. Pokud se nám jej podaří vymoci, vše bude v pořádku. 
Pokud přes všechno lidské a právní naléhání a výhružky nedonutíme tuto firmu 
k tomu, aby nám tento papír dodala, hrozí farnosti pokuta přibližně deset miliónů 
korun českých. Tak už třeba lépe chápete, co jsem myslel tím stresem zmíněným na 
začátku.  

Šestá položka je vyloženě nepříjemná. Jedna z firem, kterým jsme zadali administra-
ci výběrových řízení, vážně pochybila a způsobila tím farnosti snížení dotace o půl 
miliónu. Dobrou zprávou je, že za svoji chybu přijali odpovědnost a hodlají ji 
v plném rozsahu farnosti kompenzovat (nebudeme tedy na tom snad nic tratit). 
Horší je ale fakt, že díky tomu je zpožděna poslední platba z Evropské unie. Vyhlí-
žím ji s velikou nedočkavostí.  

A to je záležitost sedmá – úvěr a úroky z něho. Mám za to, že se nám povedlo před 
lety vyjednat velmi dobré podmínky úvěru s Českou spořitelnou s úrokem pod 
2,5 %. Tento úvěr ale skončil na konci března tohoto roku a bylo jej třeba z velké 
části splatit, abychom se neocitli na seznamu neplatičů. Dvanáct miliónů korun, 
která nám stále ještě nepřišly z EU, ale neroste na stromech, a proto jsme požádali 
o půjčku biskupství. V této krizové situaci nám bylo schopno poskytnout krátkodo-
bou výpomoc za dobrých podmínek poté, co jsme zdokladovali, že peníze jsou sku-
tečně na cestě, pouze se trochu zdržely. S trochou štěstí se nám podaří peníze obdr-
žet a podstatné části půjček splatit do začátku června. Čemu se ale nevyhneme, jsou 
úroky z nich, které jsme museli poctivě platit po celou dobu rekonstrukce a které se 
budou pohybovat ve výši kolem miliónu korun. Není třeba zdůrazňovat, že 
v uplynulých letech to byla hlavní výdajová položka farnosti, jak konec konců uvidí-
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te ve čtvrtletním vy-
účtování dále v tomto 
Farním poslu.  Přesná 
výše úroků závisí na 
tom, jak rychle peníze 
z Evropy přijdou. 
Bance jsme platili při-
bližně tisícovku každý 
den, s biskupstvím je 
to o trochu lepší.  

Osmý úkol farnosti 
bude zaplatit v plné 
výši všechny dluhy, 
které se k opravě vá-
žou. V této věci je 
mnoho proměnných, 
ale realisticko-optimistický výhled je takový, že do příštího kalendářního roku by 
mohla farnost vstoupit bez dluhů. To by nebylo reálné bez dotační podpory města, 
které letos poskytlo farnosti 500 000 Kč na splácení úvěru.  

Devátou povinností se vzdálíme papírům a penězům a vrátíme se zpět na staveniště. 
Ne všechny části stavby byly provedeny dokonale a bez závad. To jsme věděli při 
závěru stavby a každým měsícem se ukazují nové a nové věci, které bude třeba do-
táhnout. Můj provizorní reklamační seznam má mnoho desítek položek, u nichž 
bych si představoval, že bude zjednána náprava. Co si ale pan farář představuje 
a jaká bude realita, jsou dvě velmi rozdílné věci. Nejdřív je třeba se dohodnout na 
úrovni farář – technický dozor – autorský dozor, pak oficiálně vady zformulovat 
a odeslat a následně donutit firmy, aby to tentokrát udělaly pořádně. Ale zatím s tím 
nespěchám. Průběžně se totiž ukazují nové defekty a jednotlivé části díla může far-
nost reklamovat ještě více než čtyři roky.     

Desátá povinnost nám také zabere příští čtyři roky. Zajišťovat celoročně v sezóně 
(červen, červenec a srpen) šest dní v týdnu a mimo sezónu čtyři dny v týdnu prů-
vodcovství na expozici v kostele a na půdě. Mimo letní měsíce zatím poptávku zvlá-
dáme pokrýt farním týmem, přes léto nám budou brigádničit mládežníci. I tato věc 
jako břímě opravy není zanedbatelná povinnost jak po stránce organizační, tak per-
sonální a finanční.  

Považujte tedy tento článek za rozvedení odpovědi na otázku: „Kdy bude oprava 

kostela svatého Jakuba hotova?“ Stručná verze odpovědi je: „Na konci května roku 

2026.“  

P. Tomáš  
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Řada lidí mi do farní 
ankety napsala, že by 
rádi byli lépe informo-
váni o hospodaření 
farnosti. Považuji tento 
nárok za oprávněný, 
vždyť na provoz far-
nosti přispíváte a máte 
tedy právo vědět, co se 
s Vašimi penězi děje. 
Netuším, jak podrobně 
informovali moji před-
chůdci, ale můj přístup 
k věci je snaha o co 
největší transparentnost, tedy otevřenost. Konec konců ve své předchozí farnosti 
jsem měl transparentní účet, takže každou transakci mohl sledovat každý, kdo měl 
o to zájem. Poličští farníci ale v uplynulých letech měli o financování farnosti tuze 
málo informací. Proč? Důvodů je řada, uvedu alespoň tři.  1) Sám považuji toto 
téma za nesmírně nudné a asi v tom nejsem sám (většina farníků o tyto informace 
zájem nemá). Nepřišlo by mi tedy příjemné ani vhodné je prezentovat někde, kde 
budou leckoho otravovat (ohlášky, farní den a podobně). Ve Farním poslu ale kaž-
dý může, pokud ho to téma nezajímá, obrátit list. Nějakou tu nudu překousnu už 
proto, že Vy musíte trpělivě snášet má kázání. 2) Solidní informování o těchto zále-
žitostech je docela složité a pracné. Za první čtvrtletí tohoto roku máme 
v účetnictví přibližně 200 položek. Dát Vám je všanc jednu vedle druhé by se ne-
muselo každému líbit (ne každý chce být viděn, že dává a kolik dává). Především mi 
to ale nedává moc smysl. Čísla jsou čísla, bez interpretace mohou být nesrozumitel-
ná nebo i zavádějící a děsivá. Co to znamená, že aktuálně dlužíme skoro 13 miliónů? 
Je to důvod k obavám nebo ne? Kdo nám to řekne? Farář? Farář to přece taky neví, 
určitě ne s jistotou (viz položka pět článku o dokončenosti Svatého Jakuba). Tyto 
informace je tedy třeba zpracovat a podat k nim nějaké vysvětlení, pokud je to tře-
ba. A to vyžaduje čas a energii, které se mi ještě donedávna krajně nedostávalo. Ale  
tuto práci nemusí dělat farář. Dejte mi vědět, pokud byste se někdo rád nořil do 
čísel a vytvářel z nich přehled podobný tomu, co následuje. Mám pro Vás práci. 
3) Důvod číslo dva byl znásoben opravami Sv. Jakuba, které nám ale přestaly aktu-
álně dělat v účetnictví obrovskou hromadu balastu - ten vyžaduje komentář a k ně-
mu jsem mnohdy neměl ani čas, ani expertízu.   

Podstatná část důvodů, proč jsem Vám nedával informace, o něž někteří z Vás mají 
zájem, byla nějak vyřešena či odezněla.  K tomu, abyste ale předávaná data dokázali 

Čtvrtletní vyúčtování 

návod k použití  
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správně pochopit, je třeba si vysvětlit základní principy, z nichž některé pro Vás 
možná budou nové.  

Personální náklady  

V zaměstnaneckém poměru k farnosti není nikdo, takže nikomu plat nevyplácíme. 
To je změna oproti předchozím letům, kdy jsme měli pastoračního asistenta a něko-
lik zaměstnanců v rámci projektu IROP. Pastorační asistentky, farář, účetní i staveb-
ní technik jsou placeni z biskupství, nikoliv z rozpočtu farnosti. Kromě nich jsou 
finančně odměňováni za svoji službu pouze katecheté a brigádníci na letní průvod-
covské brigádě. Obrovské množství prací ve farnosti je tedy odvedeno zcela bez 
nároku na odměnu. Leckde se varhaník, regenschori, kostelník a údržbář fary a za-
hrady platí. Nikoli v Poličce.   

Odvody na biskupství  

Ony peníze na mzdy, které biskupství platí, ale pan biskup samozřejmě nezvládne 
vymodlit. Velká část z nich stále pochází ze státní kasy (ale každý rok se o 5 % sni-
žuje), zbytek se pokrývá z odvodů na dofinancování, které farnosti odvádí biskup-
ství. Minulý rok tento „desátek“ z poličské farnosti činil 52 272 Kč a použil se na 
platy všech církevních zaměstnanců v naší diecézi. Konkrétně na naše pastorační 
asistentky jsme kromě toho z rozpočtu farnosti přispěli částkou 13 488 Kč a na 
účetní 3 800 Kč. Největší položku odvodů na biskupství tvoří tzv. Fond solidarity 
(minulý rok činil 94 896 Kč). Je to forma výpomoci silnějších farností těm ekono-
micky slabším, které nemají možnost si prostředky obstarat jiným způsobem. 
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Největší položky z těchto odvodů jsou vypočítávány z výše sbírek určených „pro 
farnost“. Zdálo by se tedy, že bych Vás měl vyzývat vehementněji k tomu, abyste 
namísto do sbírek posílali peníze přímo na účet a tím snižovali tuto částku, kterou 
budeme muset za rok zase odvést. Vyzývat Vás k tomu ale nebudu, protože stále 
více od biskupství dostáváme, než tam posíláme. Naše biskupství je z hlediska výše 
odvodů oproti jiným dosti velkorysé.   

Energie  

V dnešní době je samozřejmě jak cena plynu, tak elektrické energie značně proble-
matická. Zálohy byly farnosti zvýšeny trojnásobně a uvidíme, jak se to nakonec pro-
jeví ve vyúčtování, jakou dohodu do dalších let se podaří biskupství vyjednat letos 
v srpnu, kdy nám bude stávající smlouva končit. Farnosti diecéze totiž tvoří jeden 
blok, díky němuž může biskupství pro všechny vyjednat výhodnější ceny. Přesto 
jsme byli panem diecézním ekonomem upozorněni na to, abychom ve svých roz-
počtech počítali s výrazným zvýšením cen a tomu přizpůsobili rozsah plánovaných 
investic.     

O čem se ve čtvrtletním výkazu nedočtete a proč 

Už jste unaveni? Já rozhodně ano. Ale co, jdeme dál. Prozatím jsem se rozhodl Vás 
informovat o financování farnosti formou čtvrtletních přehledů příjmů a výdajů 
farnosti roztříděných do kategorií s případným vysvětlením. Některé transakce se 
tam ale neprojeví a Vy se o nich vůbec nedočtete.  

V první řadě jsou to průtokové transakce, které účetnictvím procházejí, ale na zůsta-
tek účtu nemají z dlouhodobého hlediska vliv – typicky účelové sbírky nebo příjmy 
a výdaje farních hokejistů. Dále tam budou chybět takové položky, které budou mít 
vyúčtování jinde a v rámci čtvrtletí by spíše mátly. Například opravy s použitím do-
tací. Ty budou popsány způsobem, na který jste si mohli už z Farního posla zvyk-
nout. Taková akce aktuálně ve farnosti neprobíhá (kromě doznívání IROPu), ale do 
podobné kategorie patří i kniha o sv. Jakubovi. Vyúčtování bude provedeno někdy 
později, až se nám to lépe vybarví. 

Velká řada položek nebude ve výkazu uvedena jednoduše proto, že nebyly placeny 
z prostředků farnosti, ale byly pořízeny sponzorsky. To má farnost tolik tajných 
sponzorů? Ano i ne. To bude potřeba vysvětlit…   

Sponzorováno  

Kromě Vás, kdo přispíváte na sbírky a posíláte peníze na účet, spousta lidí podpo-
ruje farnost tak, že kupuje ze svého věci, které se do účetnictví vůbec nepropíšou. 
Květinářky častou pořizují květiny, katechetky potřeby na náboženství, kutilové 
materiál vždy se stejnou logikou: „Tak já jednou nehodím nic do sbírky, co se otra-
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vovat s účtenkami 
a přidělávat někomu 
prác i . “  P řeborn ík 
v tomto mávání rukou 
je pak sám pan farář. To 
se ale dostáváme do 
lehce šedivé zóny.  

Církev i já považujeme 
za nesmírně závažnou 
zásadu, že s darem se 
zachází podle úmyslu 

dárce. Pokud někdo dá příspěvek na květinovou výzdobu o Velikonocích, snažím 
se, aby to tam také doputovalo, přestože se to dává na hromadu, ze které se bere na 
mnoho účelů. Problém je ale se všemi těmi dary, které lidé dávají přímo faráři: při 
křtinách, pohřbech, svatbách a jako stipendium za sloužení mše svaté. Někteří faráři 
předpokládají, že jim tyto peníze patří. Jsou takoví, kteří si z toho vezmou konkrétní 
část a zbytek hází na hromadu a dost možná jsou i takoví, co každou takovou koru-
nu v účetnictví farnosti evidují (i když sám takové neznám). Když mi při těchto pří-
ležitostech lidé peníze dávají, někteří zdůrazňují, že je to pro mě, jiní uvádějí, že je to 
na kostel, většina z nich ale ohledně intence svého daru mlčí a já se nedoptávám. 
Namísto toho je odkládám do kasičky ve svém farářském bytě a následně z nich 
platím a pořizuji řadu věcí pro farnost, které pak nejdou skrze řádné účetnictví, 
přestože by třeba mohly (např. tiskárny, inkoust a papír na Farního posla, kadidlo, 
dárkové předměty, různá občerstvení, pracovní obědy, odměna pro některé pracanty 
a ministranty a mnoho drobných a příležitostných vydání). Zvláštní kategorii pak 
tvoří takové věci, které by mohly být farností vnímány jako rozmar pana faráře. Pro-
to je financuji z tohoto fondu, který mi nepatří, a přeci se cítím být svobodnější 
v jeho užívání než v manipulaci s farními penězi. Z poslední doby mne napadají 
výdaje spojené s úpravou farní zahrady nebo třeba projektor do učebny na faře.  

Ať to tedy pochází přímo z kapes farníků nebo to protéká přes tento fond, ve výka-
zu se to projeví pod položkou „sponzorsky pořízeno“, přičemž tento výčet se bude 
mnohem spíše než kompletnímu výpisu podobat „seznamu věcí, na které si pan 
farář v sobotu v podvečer vzpomněl“. Přesto si myslím, že ve své nekompletnosti 
může někomu posloužit v orientaci.  

Sečteno a podtrženo 

Stručně řečeno. Podrobnější informace o tom, jak probíhá financování farnosti, jste 

v minulých letech nedostávali ne kvůli tomu, že bych rád něco schovával, ale kvůli 

tomu, že jsem líný. A ta lenost trvá, takže pokud by se našel někdo z Vás, kdo bude 

rád tyto reporty připravovat, ať se mi nahlásí.   

P. Tomáš  
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Sponzorsky pořízeno: květiny do poličských kostelů a na faru, květiny do Pomezí, 
reproduktor a mikrofon na venkovní akce, katechetické pomůcky, občerstvení na 
brigádu, práce bagru na farní zahradě, projektor do farní učebny, kadidlo a uhlíky, 
svíčky a další věci. 

Všechny údaje v Kč. 

Příjmy a výdaje farnosti Q I/2022 

Příjmy  222 868 

Dary (na účet či v hotovosti)  55 672 

Nájem vysílač 33 000 

Sbírky pro farnost 134 196 

  

Výdaje 233 266 

Energie (zálohy minus přeplatky), telefon, internet, voda 39 201 

Tiskoviny - Katolický týdeník, Adalbert, Postní a adventní brožury, 
dvojlist liturgie 11 021 

Zámky a klíče (Sv. Jakub + fara) 18 785 

Opravy krytiny u sv. Michaela 9 801 

Nová tiskárna do farní kanceláře  9 256 

Požární dokumentace Sv. Jakuba  1 500 

Bohoslužebné věci (svíčky, hostie, víno, respirátory)  11 178 

Katechetické pomůcky 222 

Kancelářské potřeby 1 529 

Poštovné 217 

Personální výdaje (katecheté + příspěvek na pastorační asistentky 
za dva roky) 35 515 

Květinové potřeby 444 

Vybavení kostela sv. Jakuba (rohož + kabel + ovladač číselníků)  9 256 

Úroky z úvěru u sv. Jakuba 85 341 

Zůstatek na běžném účtu k 31.03.2022 88 981,93 

Dluh na úvěrovém účtu k 31.03.2022  737 661,45 

Dluh vůči biskupství královéhradeckému 31.03.2022 12 200 000 Kč 
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Diecéze zve 

Víkend pro ženy, nejen rozvedené 
Víkendový pobyt pro ženy, které procházejí (nebo už prošly) obdobím rozvodu. 
Jsou zvány i ženy, které cítí nejen ve vztahu samotu a odloučení. Nabídka času 
v přírodě, jenom pro sebe s možností naslouchat svým potřebám. „Co s bolestí, 
se smutkem a s lítostí? Jak dál?“ 
Termín: 13. – 15. 5. 2022; Místo: Dům setkání, Dolní Albeřice 
Povede: P. Pavel Rousek; Cena: 1 720,- Kč/osobu; více na www.setkani.org 

CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny: 
7. 5., 14. 5., 21. 5., 28. 5. a 4. 6. od 19:00 do 20:00 v učebně na faře 
Pomoc se zdoláváním jazykové bariéry pro lidi, kteří přicházejí z Ukrajiny do naše-
ho města a jeho okolí. Společné povídání v malých skupinkách u kávy nebo čaje. Je 
možné chodit i nepravidelně. Není nutné se dopředu hlásit.  
 
Májové pobožnosti: 
středeční: 4. 5., 11. 5., 18. 5. a 25. 5. v 18:00 u sv. Michaela 
páteční: 6. 5., 13. 5., 20. 5. a 27. 5. v 18:00 u sv. Jakuba 
nedělní: 
 1. 5. v 18:00, kostel sv. Jakuba, členové uklízecích čet 
 8. 5. v 18:00, u kapličky v Liboháji, modlitby matek 
15. 5. ve 14:00, kaple Panny Marie Sněžné na Baldě, farníci z Pomezí 
22. 5. v 18:00, u kapličky pod Jelínkem, rodiny, hudební doprovod scholička 
29. 5. v 18:00, kostel sv. Jakuba, mládež 
 
První svaté přijímání: 
15. 5. při mši svaté v 10:30 

 
Čas pro neobyčejné zážitky – nabídka naší farnosti: 
4. 6. od 18:00 do 21:00, kostel sv. Jakuba 
Vystoupejte na kůr kostela sv. Jakuba, prohlédněte si zblízka nedávno zrekon-
struované varhany a zkuste si na ně třeba i zahrát. Všechny Vaše dotazy rád zod-
poví varhanář Robert Ponča, který jim vracel zdraví.  
V 19:00 a ve 20:00 se můžete těšit na hudební překvapení. 

 
4. 6. od 21:30, kostel sv. Michaela 
svatodušní vigilie 

Farnost zve 
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Setkání seniorů:  4. 5. a 1. 6. od 16:00 v učebně na faře 
Jsou zváni všichni senioři s chutí setkávat se s vrstevníky. 
 
Schůzky dětí: 7. 5. (pouze starší) a 21. 5. (starší i mladší) sraz ve 14:00 hodin na 
náměstí, konec v 16:30 u fary; Děti z farnosti se scházejí a tráví společně sobotní 
odpoledne jednou za čtrnáct dní. Náplní schůzek jsou různé hry, vycházky do 
přírody, výlety. 
 
Sboreček:  6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5. 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 den předem nahlásit účast. 
Scholička: 6. 5. a 13. 5. od 16:30 na faře, v 18:00 doprovod při mši sv.; 27. 5. 16:30-
17:30 na Jordáně; společné muzicírování dětí ve věku 8-12 let s Katkou 
Grubhofferovou 
 
Farní kavárna: 
8. 5. a 5. 6. po mši svaté v 7:30 a v 10:30 
 
Sbírky v dubnu:                                                          
                                                                          Polička                 Pomezí                                                                                                                              
3. 4.: pro farnost                                                  8.940 Kč              3.737 Kč 
17. 4.: pro farnost                                              12.551 Kč              4.642 Kč 
24. 4.: pro farnost                                                9.427 Kč              2.742 Kč 
 
Mimořádné sbírky v dubnu: 
10. 4: na pojištění kostelů                                    8.750 Kč              3.175 Kč 
15. 4.: na Svatou zemi                                          4.835 Kč 
 
Mimořádné sbírky v květnu: 
1. 5.: na podporu Svatojosefské jednoty 
8. 5.: na Kněžský seminář 
22. 5.: na pronásledované křesťany (dveřní sbírka) 

                         Všem dárcům ať Pán Bůh odplatí! 

Úklid kostela sv. Jakuba: 
 
12. 5. od 16:30 – 2. skupina 

26. 5. od 16:30 – 1. skupina 

Pravidelnosti a nepravidelnosti 
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Pro chytré hlavičky  

 A/  KDO JE KDO? 
Přečti si všechny věty a poznej, která je to postava z Nového Zákona. 
 
1. postava: ______________________ 
 
Byl jsem římský místodržící. Rozhodoval jsem o ukřižování Ježíše. Dal jsem Ježíše 
zbičovat. 
 
2. postava: ______________________ 
 
Byl jsem učedníkem Ježíše. Měl jsem na starosti peníze. V zahradě Getsemane jsem 
Ježíše políbil. 
 
3. postava: ______________________ 
 
Byl jsem členem židovské velerady. Požádal jsem Piláta, abych směl Ježíše pohřbít. 
Patřil jsem k tajným Ježíšovým učedníkům. 
 
4. postava: ______________________ 
 
Byl jsem učedníkem Ježíše. Mé jméno v překladu znamená „skála“. Třikrát jsem 
Ježíše zapřel. 
 
5. postava: ______________________ 
 
Nebyl jsem učedník Ježíše Krista. Mé jméno je zmíněno jen v jednom verši v Bibli. 
Vybrali si mě, abych pomohl nést Ježíšův kříž. 
 
6. postava: ______________________ 
 
Jsem potomek z velké královské rodiny. Jsem panovník izraelského lidu v době, kdy 
žil Ježíš. Ježíše jsem se ptal na mnohé věci, ale on mi neodpovídal. 
 
7. postava: ______________________ 
 
Byla jsem Ježíšovou následovnicí. Koupila jsem drahocenný olej. Pomazala jsem 
olejem Ježíšovy nohy a utřela je svými vlasy. 
 
 
 
 
 

 

KVĚTEN 2022  29 

B/  NEDĚLNÍ RÁNO (Lukáš 24,1-8) 
Když šly ženy ke hrobu, dva muži v bílém rouchu jim sdělili zvláštní zprávu: 
 
Není zde, byl  
 
 
Proč šly ženy ke hrobu? Proč nenašly Ježíšovo tělo?  
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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.  


