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Za obsah odpovídá redaktor P. Tomáš Enderle 

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.  

Intence na rok 2023 bude možné si zadat od 1. listopadu 2022.  

FARNÍ         POSEL 

ŘÍJEN 2022 
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Pouť farníků  
na Zelenou horu  

a do Sázavy 
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7. září … nám pan ministr místního 
rozvoje napsal, že nevyhovuje naše-
mu odvolání a že nám dotace na kos-
tel sv. Jakuba bude skutečně o půl 
miliónu Kč krácena. Jak se ale může 
zdát, zase tak strašná zpráva to není. 
Naopak, nyní již můžeme začít pení-
ze vyžadovat po firmě, která chybu 
způsobila. Máte se tedy za co modlit.   
 

Report z pouti  
V chladném sobotním ránu v půlce 
září nasedlo v Poličce do autobusu 
mnohogenerační společenství farní-
ků. Cílem pouti bylo město Žďár nad 
Sázavou, konkrétně moderní interak-
tivní muzeum, svatojánské poutní 
místo Zelená hora (včetně sličné prů-
vodkyně) a bazilika Nanebevzetí Pan-
ny Marie. V pošmourném chladném 
počasí potěšila tělesnou schránku 
návštěva cukrárny a restaurace. Pouť 
jsme zakončili mší svatou u Panny 
Marie Karmelské v Sázavě, kde se na 
nebi objevila krásně vybarvená duha. 
Pro pozornější poutníky učinila tečku 
za poutí liška, která na nás 
z korouhveckého příkopu potutelně 
hleděla. Vše bylo pěkně nachystáno, 
proto organizátorům patří velký dík. 

 
P. Ondřej 

ZPRÁVA,  

která by Vám 
neměla uniknout 

Vážení farníci a čtenáři Farního posla,  

zcela sobecky musím říci, že pro mne 
byla nesmírně důležitou událostí měsí-
ce září moje dovolená. Možná i Vy 
jste si všimli, že ve farnosti chybím, 
byť někteří pochybovali, protože vi-
děli mé auto zaparkované před farou. 
Skutečně jsem byl v ústraní improvi-
zované poustevny u svého duchovní-
ho otce.  

A co se v takové poustevně dělá? Pře-
devším člověk hodně spí a pak se také 
modlí. Měl jsem příležitost odsloužit 
gregoriánské mše za jednoho ze svých 
příbuzných. Mohl jsem se toulat po 
lesích Vysočiny. Nachodil jsem přes 
500 kilometrů, přečetl desítku knih, 
hodně přemýšlel o farnosti, se kterou 
mne Pán Bůh spojil, ztratil jsem pře-
bytečných 8 kg a nakoupil v antikvari-
átu 8 kg nových/starých knížek. Vypil 
jsem 70 litrů čaje a vyřídil všechny 
maily, aniž bych pracoval více než 
4 hodiny denně. Po osmi letech jsem 
dvakrát navštívil svoji zubařku a poří-
dil si elektrický kartáček na zuby. Stu-
doval jsem Eliota, Danta a Tolkiena. 
A při tom všem jsem Vás nosil v srd-
ci. Tak snad to bude poznat.       

P. Tomáš Enderle 
AMDG, svátek sv. otce Pia  

L. P. 2022 

Slovo 
kněze 
na úvod 
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Domácí hospic sv. Michaela   

a ambulance paliativní       

medicíny Polička 

Milí čtenáři, v dalším čísle bychom Vám 
rádi představili Domácí hospic sv. Mi-
chaela a Ambulanci paliativní medicíny 
Polička.  
 
Hospicová péče je hlavně o životě  
Jaká je Vaše první myšlenka, když se 
řekne hospic? Náš hospicový tým říká, 
že práce v hospici není o smrti. Je hlav-
ně o životě. A je obohacující.  
 
Hospicová péče není jen o pacientech 

 
Domácí hospic sv. Michaela vznikl na 
podzim 2021, kdy se samostatně vyčle-
nil ze služby domácí zdravotní péče. 
Hospic poskytuje péči dospělým i dět-
ským pacientům v závěru života. O své 
pacienty se hospicový tým stará tam, 
kde je to pro ně nejpohodlnější a nej-
bezpečnější. DOMA. Pacienti jsou 
v péči hospice někdy dny, jindy týdny, 
dokonce i měsíce. Hospicový tým se 
stará nejenom o pacienty, důležitou sou-
částí je i podpora pečujících. Hospic 
tvoří multidisciplinární tým lékařů, zdra-
votních sester, sociální pracovník, du-
chovní a psychoterapeuti. Ti zajišťují 
nejen odbornou zdravotnickou a lékař-
skou péči, ale myslí i na podporu rodiny 
a myšlenky pacienta v posledních otáz-
kách života. Snaží se podpořit pacienta 
i pečující osoby psychicky a sociálně. 
Podporují rodinu v domácí péči tak, aby 
každý den strávený doma byl co nejhod-

notnější. Ani potom jejich péče nekončí, 
podporu poskytují i pozůstalým. Tým 
hospice jezdí za svými pacienty po ce-
lém okresu Svitavy, podle domluvy i za 
jeho hranice. Zdravotní sestra je na  
telefonu dostupná nepřetržitě.  
 
V Poličce provozujeme také ambulanci 
paliativní medicíny, která je určena li-
dem, jimž nemoc limituje délku jejich 
života a přináší různé obtíže a strádání. 
Lékaři z ambulance paliativní medicíny 
řeší s pacientem péči, která individuálně 
respektuje jeho přání a hodnoty a umož-
ňuje mu tak strávit chvíle doma co 
nejkvalitněji.  
 
Péče o pacienta v hospici je bezplatná. 
Na zdravotní hospicovou péči přispívají 
zdravotní pojišťovny. Ani tak by provoz 
hospice nebyl možný bez příspěvků 
dárců. Veřejnou sbírku na podporu hos-
picové péče Mé přání je zůstat doma 
můžete podpořit darem na speciální 
sbírkový účet 5918409339/0800. Také 
díky Vám bude moci někdo strávit po-
slední chvíle života DOMA. 
O smrti a umírání se příliš nemluví. Me-
zi nejčastější důvody patří obavy 
z přivolání smrti, představa, že smrt je 
ještě daleko. Často ale lidé o umírání 
nemluví proto, že jim chybí partner, se 
kterým by toto téma otevřeli. Mnohdy 
prostě jenom nevíme, jak začít. Ne-
bojme se mluvit o věcech posledních. 
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Začněme třeba tím, že budeme 
o existenci mobilních hospiců vědět. 
A třeba se o nich zmíníme při odpoled-
ní kávě s přáteli.  
 
Papučový den bude 5. října 2022 
Nevíme přesně, kdy toto číslo budete 
číst, ale domácí hospic jsme pro toto 
číslo nevybrali náhodou. Až totiž za-
hlédnete 5. října 2022 v podzimních 
ulicích lidi v papučích, nebudete překva-
peni. Dost možná půjde o příznivce 
Wim Hofa (i když ti by asi byli bosí) 
nebo v barefootové obuvi. Papučoví 
lidé ale také chodí v papučích proto, že 
upozorňují na Papučový den. A ten zase 
celosvětově upozorňuje na možnosti 
péče mobilních hospiců, které Vás pod-
poří v péči o Vaše blízké doma. 80 % 
lidí si totiž přeje umřít doma, ale pouze 
20 % se to podaří. Dejme svým zná-
mým, přátelům a rodinám vědět, že 
služby domácího hospice jsou tady. 
Podpoří nás. Držme se až do konce 
DOMA.   
                            Oblastní charita Polička  
                                      policka.charita.cz 
                                      umiratdoma.cz 

 
„Hospic je umění 

doprovázet.” 
 

Marie Svatošová 

 
Recenze domácího hospice sv. Mi-
chaela z Google Maps (nezařadila 
charita, ale redaktor, protože mu 
zbylo na stránce místo): 
 
***** Super přístup, velká pomoc ve 
všem, dodnes nám pomáhají. Děkuji.      
J. V.  
 
***** služby, poradenství, právní pomoc, 
vše na 1*, jen více takových lidi, kteří 
pomáhají postiženým  
 
***** místo lásky a milosrdenství  
 
***** sometimes you need people, who 
can help you... and God has only human 
hands  
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Miluj Mě takový, jaký jsi! 
Miluj Mě takový, jaký jsi! 
 
Znám tvoji ubohost, tvoje zápasy, soužení tvé duše, 
nedostatky a nemoci tvého těla; 
znám tvoji zbabělost, tvoje hříchy a říkám stále totéž: 
Miluj Mě takový, jaký jsi. 
 
Jestliže čekáš, až budeš jako anděl, aby ses oddal lásce, 
nebudeš milovat nikdy. 
I když jsi zbabělý v praktikování povinností a ctností 
a často upadáš do těch hříchů, kterých by ses už nechtěl dopustit, 
nedovoluji ti, bys Mě nemiloval. 
 
Miluj Mě takový, jaký jsi. 
 
V každém okamžiku, v každé situaci, ve které jsi, 
v horlivosti nebo vyprahlosti, ve věrnosti nebo nevěrnosti, 
miluj Mě… jaký jsi…! 
Chci lásku tvého ubohého srdce; 
jestliže čekáš, až budeš dokonalý, nikdy Mě nebudeš milovat. 
 
Nemohl bych snad z každého zrnka písku 
udělat serafa zářícího čistotou, vznešeností a láskou? 
Nejsem snad Všemohoucí? 
A jestliže se Mi líbí nechat v nicotě ony vznešené bytosti 
a dát přednost ubohé lásce tvého srdce, nejsem Pánem své Lásky? 
 
Můj synu, dovol Mi, abych tě miloval, chci tvoje srdce. 
Jistě, časem tě chci přetvořit, ale nyní tě miluji takového, jaký jsi… 
a chci, abys udělal totéž; 
chci vidět, jak ze dna bídy stoupá láska. 
Miluji také slabost, miluji lásku chudých a ubohých; 
chci, aby z cárů ustavičně zaznívalo velké volání: Ježíši, miluji tě. 
 
Chci výlučně zpěv tvého srdce, 
nepotřebuji ani tvoji vědu, ani tvůj talent. 
Jediná věc, na které mi záleží, je vidět tě pracovat s láskou. 
 
Já netoužím po tvých ctnostech. 
Kdybych ti je dal, jsi tak ubohý, 

 

ŘÍJEN 2022  7 

že by živily jen tvoji sebelásku; tím se nezabývej. 
Chtěl bys, abych tě určil pro velké věci. 
Ne. Byl bys služebník neužitečný; 
vezmu ti dokonce i to, co máš,… protože jsem tě stvořil jen pro lásku. 
 
Dnes stojím u dveří tvého srdce jako žebrák, já Král králů! 
Klepu a čekám; pospěš si otevřít mi. 
Nezvěstuj svoji ubohost; 
kdybys znal dokonale svou nehodnost, zemřel bys bolestí. 
To by zranilo Mé Srdce – vidět, 
jak o Mně pochybuješ 
a schází ti důvěra. 
 
Chci, abys na mě nyní myslel ve dne v noci; 
chci, abys dělal i nejnevýznamnější věci jen z lásky. 
Počítám s tebou, že mi způsobíš radost. 
 
Nestarej se, že nemáš ctnosti, dám ti svoje. 
 
Až budeš trpět, dám ti sílu. 
Dal jsi Mi lásku, Já tě naučím milovat daleko více, než o tom můžeš snít… 
 
Ale pamatuj… miluj Mě takový, jaký jsi… 
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Dal jsem ti svou Matku; 
dej všemu vycházet z jejího Srdce, které je tak čisté. 
 
Ať se stane cokoliv, nečekej, 
že se oddáš lásce, až budeš svatý, 
nemiloval bys Mě nikdy… 
Jdi… 

 
POSTAREJ SE TY! 

„ÚKON ODEVZDANOSTI.“ 
 

Kněz Dolindo (bolest) Ruotolo z Neapole žil´(1882-1970) a umřel v pověsti svatosti. 
Napsal toto poučení o odevzdanosti Bohu, k němuž ho inspiroval sám Pán Ježíš. 

„Proč ztrácíte znepokojováním se hlavu? 
Přenechejte starost o vaše věci Mně a vše se zklidní, 
vpravdě vám říkám, že každý úkon opravdové, slepé a úplné odevzdanosti 
vyvolá účinek, po němž toužíte, a vyřeší ožehavé situace. 
Odevzdat se Mi neznamená pachtit se, zlobit se a zoufat si 
a pak se obrátit na Mě se vzrušenou prosbou, 
abych Já následoval vás a změnil vzrušení v modlitbu. 
Odevzdat se znamená zavřít pokojně oči duše, 
vzdálit myšlenky, které trápí, a spolehnout se na Mě, 
protože jen Já vám mohu dát, 
abyste byli jako zkonejšené děti v matčině náruči, na druhém břehu. 
 
To, co vás rozrušuje a dělá vám nesmírně zle, 
je vaše uvažování, vaše myšlení, vaše utkvělá myšlenka 
a vaše chtění postarat se za každou cenu o to, co vás zarmucuje. 
 
Kolik věcí vykonám, 
když se duše ve svých duchovních i materiálních potřebách na Mě obrátí, 
dívá se na Mě a říká Mi, POSTAREJ SE TY“, zavře oči a spočine! 
 
Máte málo milostí, když se namáháte sami si je vydobýt, 
máte jich mnoho, když v modlitbě je plnost odevzdání se Mně. 
V bolesti prosíte, abych vám ji odňal, ale abych ji odňal, jak vy myslíte… 
Obracíte se na Mě, ale chcete, abych se přizpůsobil vašim idejím, 
nejste nemocní, kteří žádají na lékaři léčení, ale radí mu, jak je má léčit. 
 
Nedělejte to tak, ale modlete se, jak jsem vás naučil v Otčenáši: 
 
„POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ“, 
to znamená buď oslaven v této mé potřebě – 
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„PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ“, 
to znamená vše ať ústí do Tvého království v nás a ve světě: 
 
„BUĎ VULE TVÁ“, neboli postarej se Ty. 
 
Já zasáhnu celou svou všemohoucností a rozřeším nejuzavřenější situace. 
Hleď, ty vidíš, že nemoc postupuje, místo aby mizela? 
Nezneklidňuj se, zavři oči a s důvěrou mi řekni: 
„Buď vůle Tvá, postarej se Ty!“ 
Říkám ti, že se postarám a že zasáhnu jako lékař 
a udělám i zázrak, bude-li třeba. 
 
Vidíš, že stav nemocného se zhoršuje? 
Nerozčiluj se, zavři oči a řekni: „POSTAREJ SE TY.“ 
Říkám ti, že se postarám. 
Obavy, neklid a chtění myslet na následky nějakého faktu 
jsou proti odevzdanosti. 
Je to jako zmatek dětí, 
které si nárokují, aby se matka postarala o jejich potřeby, 
ale chtějí se starat sami, 
tak maří svým uvažováním a svými infantilními vrtochy její práci. 
 
Zavřete oči a nechejte se nést proudem Mé milosti, 
zavřete oči a nechejte Mě pracovat, 
zavřete oči a myslete jen na přítomný okamžik, 
odvraťte se od myšlenky na budoucnost jako od pokušení. 
Odpočívejte ve Mně ve víře v mou dobrotu 
a přísahám vám ve své lásce, 
že když mi s těmito dispozicemi řeknete „POSTAREJ SE TY“, 
Já se zcela postarám, potěším vás, osvobodím vás, povedu vás. 
 
A kdybych vás musel vést jinou cestou, než kterou vidíte vy, 
vyučím vás, ponesu vás v náruči, protože není mocnějšího léku 
než Mého zásahu z lásky. 
 
Postarám se jen tehdy, když zavřete oči. 
Jste ostražití, všechno chcete hodnotit, prozkoumat, na všechno myslet, 
a tak se přenecháváte lidským silám nebo hůře – lidem – 
a důvěřujete v jejich zásah. 
To je to, co maří Moje Slova a Moje pohledy. 
Jak toužím po vaší odevzdanosti, 
abych vás obdařil dobrodiním, 
a jak spěchám, když vás vidím znepokojené! 
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Satan usiluje právě o toto: 
zneklidnit vás, aby vás vytrhl z Mého působení 
a hodil vás jako kořist lidským iniciativám. 
Důvěřujte proto jen Mně, 
odpočívejte ve Mně, 
odevzdejte se Mi ve všem. 
Dělám zázraky úměrně k plnému odevzdání se Mně 
a žádnému svěření se sobě: 
plýtvám poklady milostí, když vy jste zcela chudí! 
 
Máte-li svoje prostředky, třebas jen trochu 
nebo hledáte-li je, pak jste na přirozené rovině, 
sledujete tedy přirozený běh věcí, který je často zapleten Satanem. 
Žádný rozumář nebo myslitel nedělal zázraky, ani mezi svatými. 
 
Ten, kdo se odevzdá Bohu, jedná božsky. 
Když vidíš, že věci se komplikují, řekni se zavřenýma očima duše: 
„JEŽÍŠI, POSTAREJ SE TY.“ 
A rozptyl se, protože tvoje mysl je vypjatá… je ti těžké vidět zlo. 
Důvěřuj Mi, zapomeň na sebe. 
Dělej to tak ve všech svých potřebách. 
Dělejte to tak všichni a uvidíte velké, neustálé a tiché zázraky. 
To vám přísahám při své Lásce. 
Já se postarám, ujišťuji vás o tom. 
 
Modlete se vždy s touto dispozicí odevzdanosti 
a budete z toho mít velký pokoj a velké plody, 
i když vám dám milost být obětí smíru a lásky, jež přináší utrpení. 
Zdá se ti to nemožné? 
Zavři oči a celou duší řekni: „JEŽÍŠI, POSTAREJ SE TY.“ 
Neboj se, já se postarám. 
A ty posvěť Mé jméno tím, že se pokoříš. 
Tvoje modlitby nemají cenu smlouvy důvěrné odevzdanosti, 
dobře si to zapamatujte.  
Není účinnější novéna než tato: 

„JEŽÍŠI, ODEVZDÁVÁM SE TI, POSTAREJ SE TY.“ 
„ODEVZDEJ SE MÉMU SRDCI … A UVIDÍŠ.“ 

 
Chci, abys věřil v Mou všemohoucnost a ne ve svou činnost: 
snaž se přivést k dílu Mě a ne sebe v druhých. 
Hledej Mou intimitu, vyslyš Mou touhu mít tě, 
obohatit tě, milovat tě tak, jak chci Já. 
Dej se vést, nechej Mě v tobě spočinout, 
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nechej Mě vylévat na tebe neustále Mou všemohoucnost. 
Zůstaneš-li u Mě a nebudeš-li si dělat starosti o sebe, 
běhat, abys šel, abys řekl, udělal jsem, 
tím Mi dokážeš, že věříš v mou všemohoucnost 
a Já budu intenzivně pracovat s tebou, 
když budeš mluvit, chodit, modlit se nebo spát, 

protože „svým miláčkům dávám potřebné i ve spánku (Žalm 126). 
Budeš-li se Mnou bez toho, 
že bys chtěl běžet, ani se starat o cokoli pro sebe, 
ale vložíš to s úplnou důvěrou ve Mě, 
dám ti vše, co potřebuješ, podle Svého věčného plánu. 
Dám ti (city, emoce) sentimenty, které od tebe chci, 
dám ti velký soucit s bližním 
a dám ti mluvit a dělat to, co budu chtít. 
Tehdy bude tvoje dílo vycházet z Mé Lásky. 
Já jediný a ne ty s celou svou aktivitou 
mohu tvořit nové syny, kteří se rodí ze Mě. 
Udělám jich o tolik víc, 
o kolik víc budeš chtít být pravým synem jako Můj Jednorozený, 
protože víš, že „budeš-li konat Mou Vůli, budeš Můj bratr, sestra a matka“, 
abys Mě zrodil v druhých, 
protože Já rodím nové syny tím, že si sloužím pravými syny. 
 
To, co děláš ty, abys byl úspěšný, je jen dým 
ve srovnání s tím, co konám Já ve skrytu srdcí těch, kteří Mě milují. 
„Zůstaňte v Mé Lásce… 
zůstanete-li ve Mně a zůstanou-li ve vás Moje Slova, 

proste o cokoli a dostanete to (Jan 15,7). 
(Z knihy „Fui chiamato Dolindo, che significa dolore“. 

Životopis kněze Dolinda Ruotolo (1882-1970), františkánského terciáře, 
pohřbeného ve farnosti Neposkvrněné z Lurd a sv. Josefa dei Vecchi v Neapoli.) 

 

 
 

sv. Basil: 

„Muž, který má za svědky svých činů krále a služebníka, 
vůbec nedbá na služebníka, 
ale usiluje pouze o to, aby získal souhlas vládce. 
Je to opravdu divné a zavrženíhodné otroctví, 
myslí-li člověk pouze na to, aby se líbil lidem.“ 
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Kdy budu moci ti já tvrdit: 

Svět je pro mne ukřižován a já světu? (Gal 6,14). 
 

Klaudius Colombiére, Vlastníma očima str. 69 

Nicméně si myslím, že stačí si dávat pozor a vyhnout se nerozvážnosti; 
vždyť myslí-li člověk vážně na to, co je, co byl 
a co zmůže pouze svými silami, 
nesnadno si bude moci připisovat dobro, které koná. 
K potřebí pýchy si stačí vzpomenout, 
že prvním znamením ctnosti je vůbec si sebe nevážit. 
 
Pak je třeba zrcadlit se v Ježíši Kristu, který se pokořuje před Otcem 
a jen Jemu připisuje slávu za všechno, co koná. 
 
Řekneš mi: „Ale vždyť mne chválí!“ 
Odpovím ti: „Kdo tě chválí, velmi se mýlí a je to křivda vůči Bohu.“ 
 
Je to stejné jako chválit herce za verše, 
které přednáší a jež složil někdo jiný. 
 
Kromě toho (můžeš být klidný), druzí si tě zase tolik neváží, jak si myslíš. 
Velmi dobře znají všechny tvé chyby i ty, které si neuvědomuješ. 
A pak – dej si pozor – nikdo nebo téměř nikdo na tebe nemyslí. 
 
Ale chci dokonce připustit, že konáš velké věci; 
přesněji, že Bůh koná velká díla skrze tebe; 
hoden obdivu a chvály je Pán, 
že dokáže tolik vykonat s použitím tak mála vhodných nástrojů. 
 
Je jisté, že se tím nestávám lepším a může se stát, 
že Bůh sice zachrání mnoho mým prostřednictvím, ale mne musí odsoudit, 
jak to dělá malíř, který hází do ohně uhel, 
který použil k namalování úchvatných a vysoce uměleckých postav. 
 
Obdivujme a napodobujme Svatou Pannu, 
která s naprostou upřímností vyznává, že v ní Bůh vykonal velké věci 
a ten fakt bude k ní přitahovat chvály všech staletí; 
Ona však, místo aby zpyšněla, vzdává za to všechny chvály Bohu. 

Velebí má duše Hospodina (Lk 1,46). 
zpracoval P. Miloslav Kabrda  
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intronizace 8. srpna 1875 
v úřadě do října 1892 

      Osmnáctý biskup naší 
diecéze se narodil dne 9. února 
1829 v Buděticích. Po studiích 
teologie ve Vídni získává hodnost dok-
tora teologie a působí jako profesor 
v českobudějovickém bohosloveckém 
semináři. Dne 27. května 1875 ho císař 
František Josef I. jmenoval na uprázd-
něný biskupský stolec v Hradci Králové, 
což papež Pius IX. potvrdil 5. července 
téhož roku. 
 Biskup Josef Jan Hais si uvědo-
muje národní a sociální problémy doby 
podstatně silněji než jeho předchůdce, 
národnostně indiferentní. Vnímá citlivě-
ji emancipaci českého národa uvnitř 
Rakousko-Uherska a ví, že církev musí 
reagovat. Haisova éra proto znamená 
obrovskou personální proměnu. Po 
představitelích diecéze převážně němec-
kého a šlechtického původu se otevřeně 
hlásí k české národnosti. Uvědomuje si, 
že církev musí otevřeně vstoupit i na 
pole politické. Řeší různá diskriminační 
opatření, zavádí pro český klérus exerci-
cie v češtině, snaží se pomoci české 
menšině v pohraničí. Obnovuje nábo-
ženský život v diecézi, jedním z vý-
znamných kroků je obnova slavného 
poutního místa Hory Matky Boží u Krá-
lík. Patří ke stoupencům beuronské ško-
ly, jejíž směr se prosadil při rekonstrukci 
např. seminárního kostela sv. Jana Ne-

pomuckého či biskupské kaple 
v Chrasti. 
 Zcela mimořádná byla biskupova 
dobročinnost, v níž se - v duchu tradič-
ního charitativního přístupu církve 
k sociálním problémům doby - nese 
jeho pojetí pomoci bližním. 
V roce 1881 zakládá diecézní ústav hlu-
choněmých (Rudolfinum), na který při-
spívá částkou 100 000 zlatých. Podobně 
se postaral o opatrovnu v Chrasti. 
 Uvědomuje si i potřebu sjedno-
cení katolíků na spolkovém principu 
jako protiváhu proti nastupujícím libe-
rálně orientovaným politickým stranám, 
které začínají proti církvi ostře vystupo-
vat. Organizuje proto první schůzi kato-
lické politické Jednoty diecéze králové-
hradecké. 
 Za své zásluhy byl biskup Josef 
Jan Hais jmenován hrabětem římským, 
Jeho Svatosti papeže Lva XIII. domá-
cím prelátem, rytířem řádu hrobu Boží-
ho atd. 
 Biskup Josef Jan Hais řídí svou 
diecézi až do 27. října 1892, kdy 
v Chrasti umírá. Pohřben byl na taměj-
ším hřbitově. 

zdroj Královéhradečtí biskupové  
 autor P. Jindřich Tluka, 2002 

Královéhradecký biskup Josef 

Jan Hais   
(1829–1892) 
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Jedna z mnoha věcí, které jsem v posledních letech zanedbával (snad ne z lenosti či 
zlé vůle), bylo pořádat zasedání pastorační a ekonomické rady. To se, dá-li Pán, 
změní, protože nová pastorační a ekonomická rada farnosti bude ustanovena 
při nedělní bohoslužbě 16. října v 10:30.  
 
Členové pastorační rady povinní/delegovaní:  
• P. Tomáš Enderle jako farář 
• P. Ondřej Špinler jako kaplan 
• RNDr. Eva Skalníková jako zástupce Charity Polička 
• Ing. Martin Baláš, Ph.D., jako zástupce Svatojosefské jednoty 
• pastorační asistentky, které budou sdílet jeden hlas 
 
Členové pastorační rady zvolení farníky:  
• Bc. Tadeáš Navrátil, Mgr. Alena Dvořáková, Mgr. Vojtěch Klimeš  
 
Členové pastorační rady jmenovaní farářem (maximálně 3) budou jmenováni doda-
tečně po diskuzi v rámci několika prvních zasedání pastorační rady.  
 
Mandát pastorační rady - 16. říjen 2022 až 16. říjen 2026 
 
Členové ekonomické rady:   
• P. Tomáš Enderle 
• jeden člen pastorační rady, který bude zvolen na prvním zasedání  
• Ing. Josef Baláš, Ph.D., Ing. Anna Navrátilová, Ing. Stanislav Urban, Ing. Karel 

Uttendorfský 
 
Mandát ekonomické rady - 16. říjen 2022 až 16. říjen 2024  
 
Termín prvního zasedání pastorační rady ještě není stanoven, ale bude oznámen 
v ohláškách. Zasedání pastorační rady farnosti jsou veřejná a může na nich být pří-
tomen každý farník. Zasahovat do zasedání ale může pouze se svolením pastorační 
rady. 
 
Upřímně děkuji všem, kdo přijetím kandidatury projevili ochotu  se pro farnost obě-
tovat, i těm, kdo hlasovali dle svého svědomí. I nadále Vás prosím o modlitbu, aby 
zasedání pastorační i ekonomické rady nebyla ztrátou času pro všechny zúčastněné, 
ale místem působení Ducha Svatého, tvořivosti a ochoty naslouchat i sloužit. A také 
aby se nám podařilo dobře odhalit  další jména a duše, které nám pomohou ve vyvá-
ženosti těchto orgánů.  

P. Tomáš  

Nová pastorační                      

a ekonomická rada farnosti 
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V ambitu kláštera františkánů na Jungmannově náměstí v Praze začala 23. září 2022 
výstava nazvaná Století mučedníků. Představuje 27 evropských osobností, jež se staly 
oběťmi totalitních režimů 20. století.  
 
Českou verzi putovní výstavy připravily Muzeum paměti XX. století a Platforma evrop-
ské paměti a svědomí. Jejím prostřednictvím chtějí ukázat, že mučedníci nepatří jen do 
dávné minulosti. Dějiny 20. století poznamenal vzestup totalitních ideologií a režimů 
a potlačováním lidských práv. Mezi miliony obětí těchto režimů patřili podle autorů 
výstavy mnozí křesťané různých vyznání, kteří obětovali svůj život a přinesli svědectví 
o své víře. 
 
České mučedníky na výstavě zastupuje katolický kněz P. Josef Toufar, který byl umučen 
v roce 1950 Státní bezpečností (StB), tajnou politickou policií, při výslechu v souvislosti 
s takzvaným číhošťským zázrakem. Dalším českým mučedníkem, jehož výstava připo-
mene, je pravoslavný biskup Gorazd II. V roce 1942 byl popraven nacisty za ukrývání 
výsadkářů, kteří provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. 
 
,,Nacismus i komunismus vyrostly z nenávisti a byly spojeny s bezohledným násilím, což 
je dobře vidět například na příběhu kněze P. Josefa Toufara, který byl nejen krutě mu-
čen, ale nakonec i donucen figurovat ve vylhaném proticírkevním filmu", řekl spoluautor 
výstavy Petr Blažek z Muzea paměti XX. století. ,,A biskup Gorazd, který původně 
o úkrytu parašutistů v kryptě svého kostela vůbec nevěděl, prokázal zase nesmírnou 
statečnost, když vzal dobrovolně veškerou vinu na sebe", doplnil. 
 
Mezi desítkami milionů obětí totality byli křesťané různých vyznání. Mnozí byli zavraž-
děni jen kvůli své víře nebo proto, že se jí odmítli zříci. Jiní pak kvůli své národnosti, 
rase, třídě, názorům, politické či společenské aktivitě. Tito lidé jsou dnes považováni za 
mučedníky, i když jim příslušné církve tento titul ne vždy oficiálně udělily. 
Je mezi nimi například bulharský biskup Bosilkov, obviněný křivě ze špionáže 
a popravený komunisty, litevská křesťanka Adelé Dirsytéová, zabitá sověty v pracovním 
táboře, nebo tajnou policií zavražděný polský kněz Jerzy Popiełuszko. 
 
Po Albánii, Estonsku, Francii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku je výstava poprvé uvede-
na v České republice. Výstava v Galerii Ambit v Klášteře Panny Marie Sněžné 
u Jungmannova náměstí v Praze bude trvat do 7. října 2022. Vstup na výstavu je 
zdarma. 

 cirkev.cz 

Výstava století mučedníků 
udělejte si výlet do hlavního města  
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 rajhradský benediktin - autor 
českých písní, filolog, slovníkář a arche-
olog. Světlo světa poprvé spatřil v Polič-
ce 6. prosince 1783. Zemřel v Rajhradě 
před stopadesáti lety 13. října 1872. Jeho 
hrob pod číslem 32 nalezneme mezi 
hroby rajhradských benediktinů u farní-
ho kostela Povýšení svatého Kříže 
v Rajhradě. Ve studii Václava J. Pokor-
ného Z rajhradských pamětí (1932) na-
cházíme následující zajímavé pojednání 
o jeho tvorbě. 
 Roku 1872 zemřel v rajhradském 
klášteře téměř devadesátiletý benediktin 
– nebo, jak se rád psal: benešín, blažín, 
popřípadě samovolník, P. Václav Miku-
láš Kříž, rodák z Poličky v Čechách. Od 
roku 1832, kdy jako padesátník se vyvá-
zal z duchovní správy na venkovských 
farách, zůstal v klášteře, zabývaje se po 
vzoru některých vrstevníků filologisová-
ním a skládáním písniček. Jako veliký 
slovanský vlastenec ještě před Kollá-
rem1) a Šemberou2) dospěl k fantastic-
kým závěrům o stáří Slovanů a tím smě-
rem jde i v etymologickém slovníku, 
zachovaném v rukopise a nazva-
ném ,,Slovanština v cizině". Charakteris-
tiku této sbírky nejlépe vystihuje přirov-
nání: ,,Hřeci a Latináři  nebyli pralid, 
nýbrž jen učená společnost, ze slovan-
štiny a jiných jazyků řeč sobě tvořící." 
Němčina se podle něho skládá 
z nizozemštiny, slovanštiny, latiny 
a dalších řečí (besteht aus niederlän-
dischen, slavischen, lateinischen etc. 
Sprachen). Dobrovský věřil, že je mož-
né se v českém jazyce vzdělávat (die 

böhmische Sprache ist jeder Bildung 
fähig). Došlo k rozmanitým odchylkám 
pravopisným, pak ke změně abecedy 
hlavně dle písmen řeckých, k etymolo-
giím na základě fonetické, přičemž 
ovšem původní slovo bylo vždy slovan-
ské, a zejména ke tvoření nových slov. 
 Tato přílišná snaha Křížova za-
bloudila na scestí jako obdobná činnost 
Pohlova3), Zaikova a v době nedávné 
profesora Jakuba Hrona4). Pro veřejnost 
asi také nebyla určena, uplatňujíc se více 
při domácích slavnostech rajhradských 
k obveselení hostů a kolem roku 1860 
ve výběru Kuldově bavící čtenáře Hu-
moristických listů5). Než i při vší uměl-

P.  Václav Mikuláš Kříž 
poličský rodák, kterého neznáte…  
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kovanosti, strojenosti, hračkářství, 
nemožných vývodech a podivínství 
pozná znalec moravských nářečí, že 
Kříž do svých výplodů čerpal tu a 
tam z moravských dialektů, lidové 
terminologie, pořekadel, písní 
a pohádek a že leckteré slovo se 
ujalo a v lidové i spisovné řeči žije 
do dneška, například záložna, vývrt-
ka, frčka, kabát zimák, zákalec v 
chlebě mezi kůrkou a střídou, hu-
dec – hudebník, kosírek (chasník 
smí kosírek nosit za kloboukem, umí-li 
zápasit), halabala – ledabyle, nádraží, 
žehnáček – kropenka, mls, kumbálek 
a jiné. 
 Z rukopisů Křížových zasluhují 
pozornosti dva obsáhlé sborníky zva-
né ,,Syroviny" a ,,Chasoviny". Jsou to 
sbírky písní a skladeb nejrozmanitějších 
námětů, složených Křížem na známé, 
cizí nebo vlastní nápěvy. Vznikaly po-
různu v letech asi 1820 až 1850. Kříž 
sám horlivě se přičiňoval o jejich rozší-
ření – ještě jako kmet s housličkami 
pilně v nich pocvičoval chasu (k půlnoci 
však zanechavše zpěvu všichni prý se 
museli pomodliti ještě růženec) – písně 
ty však se vůbec neujaly a zapadly úplně. 
Pozoruhodné jsou však předmluvy čili 
návěstí k oběma sbírkám. 
 
1) Ján Kollár, někdy také Jan Kollár 
(29. červenec 1793 Mošovce – 24. leden 1852 
Vídeň), byl básník, jazykovědec, historik 
a evangelický duchovní slovenského původu, 
píšící česky, významná osobnost českého národ-
ního obrození a slovenského národního obroze-
ní, propagátor ideje slovanské vzájemnosti 
 
2) Alois Vojtěch Šembera (21. březen 1807 
Vysoké Mýto - 23. březen 1882 Vídeň) - 
český historik a filolog 

3) Jan Václav Pohl, něm. Johann Wenzel 
Pohl (1720–1790) – český barokní gramatik 
a jazykovědec 
 
4) Jakub Hron, používající přízvis-
ko Metánovský (4. červen 1840 Metánov[1] – 
29. duben 1921 Metánov), byl český učitel, 
fyzik, vynálezce a především tvůrce roztodiv-
ných českých novotvarů 
 
5) Humoristické listy (často zkracováno na 
Humory) byl populární český a satirický hu-
moristický týdeník, jež vycházel v letech 1858–
1941 
Syroviny – název pochází z toho, že písně 
v nich obsažené jsou jako syrové, tj. nehotové, 
,,nejsou k tisku odhodlány" 
Chasoviny – název je odvozen od ,,chasa". 
Nejsou nic jiného než málem proměněné a do 
jinšího pořádku uvedené ,,Syroviny". 
 
zdroj: 
Z rajhradských pamětí 
Ze starých papírů i tradice vybral Václav J. 
Pokorný, archivář. Vydal Archiv kláštera 
benediktinů v Rajhradě 1932, tiskem Občan-
ské tiskárny v Brně 
 

strany 13, 16 a 17 připravil Mirek Andrle  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Václav_Pohl
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Wenzel_Pohl&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Wenzel_Pohl&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._červen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1840
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metánov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_Hron_Metánovský#cite_note-matrika-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/29._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1921
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metánov
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V úterý 18. října od 18 hodin jsou všechny děti (malé i velké) spolu s rodiči zvány do 
kostela sv. Jakuba ke společné modlitbě růžence za jednotu a mír ve světě u oltáře 
Panny Marie. Do mocných a milujících rukou božského Otce a mocné přímluvy 
Matky Boží svěříme v modlitbě zvláště ty země, kde vládne válka, násilí a hlu-
boká chudoba – Ukrajinu, Střední východ, Nigérii, africkou oblast Sahel 
a všechna ta místa, kde lidé nemohou žít v míru. Připojíme se tak již podruhé 
k celosvětové modlitební iniciativě ,,Milion dětí se modlí růženec", kterou podporu-
je papežská nadace Pomoc trpící církvi (ACN, Aid to the Church in Need). 
 
Už několik let se vždy 18. října na svátek evangelisty Lukáše, který jako jediný psal 
o Ježíšově dětství, tisíce dětí ve všech světadílech modlí růženec za mír a jednotu ve 
světě. Tato modlitební kampaň se zrodila v roce 2005 ve venezuelském hlavním 
městě Santiago de León de Caracas. Několik místních žen jednou procházelo kolem 
Božích muk a uviděly tam skupinku dětí modlit se růženec před obrazem Panny 
Marie. V té chvíli pocítily mocnou přítomnost nebeské Matky. Jedna z nich si vzpo-
mněla na slova svatého P. Pia: „Když se milion dětí bude modlit růženec, svět se 
změní.“  
 
Cílem této iniciativy je obnovit víru v sílu modlitby a připomenout slova Panny Ma-
rie z Fatimy, že dětská důvěrná modlitba růžence může skutečně změnit svět, pora-
zit zlo a přinést mír. Všichni máme jediného Otce v nebi, který si přeje jen naše 
štěstí a který nám dal Matku Boží za naši vlastní nebeskou Matku. Maria si pře-
je, aby naše země byla domovem pro všechny, kde převládá láska Boží a kde 
nikdo již nemusí trpět nouzi nebo mít strach. 

Věra Klimešová  

„Milion dětí                          

se modlí růženec“  

Nikdy nebude uveden na scestí ten,  
kdo se modlí růženec.  

To je věta,  
kterou rád podepíšu svou vlastní krví. 

 
svatý Ludvík z Montfortu 
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Diecéze zve 

Stvořena jako žena 
15. říjen 2022 od 14:00, Hradec Králové, Kukleny, Denisovo náměstí 172 
Sestry salesiánky nabízejí duchovní obnovu pro ženy od 18 let do 99 let. 
Program: zamyšlení nad krásou ženy jako dcery, nevěsty a matky, skupinky k tématu, 
možnost adorace, přímluvné modlitby a svátosti smíření. 
Přihlášení do 12. října 2022: jancasv@seznam.cz, 731 625 923 
 
Poustevnický pobyt 
17. až 21. říjen 2022, Horské středisko Eljon, Špindlerův Mlýn 
Nabídka prostředí, které je vhodné k modlitbě, odpočinku a rozjímání na promodleném 
místě ve více než 200 let staré, zrekonstruované budově katolické fary. 
Lektor: P. Günther Ecklbauer, OMI, člen kongregace Misionářů oblátů Panny Marie 
Neposkvrněné 
více informací na https://www.eljon.cz/cs/8-poustevnicky-pobyt 
 
Duchovní obnova pro děvčata od 13 do 17 let. Pro koho bije moje srdce?  
21. až 23. říjen 2022, Hoješín u Seče 
Pořádají sestry františkánky. 
Přihlášky do 16. října 2022 na bonaventura.osf@gmail.com 
 
Duchovní obnova s P. Janem Linhartem pro seniory 
7. až 10. listopad 2022, Janské Lázně, Marianum 
Cena: 2 790,- Kč - dvoulůžkový pokoj/osoba a plná penze 
Informace a přihlášky: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec 
Králové, tel.: 495 063 661; 737 215 328; 734 435 360 
e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz, www.simeon.cz  

Pan farář oznamuje  
 

Vzhledem k výuce náboženství budou až do příští změny  
kněžské hodiny nikoliv v úterý, ale v pondělí od 15:00 do 17:00. 
V tomto čase jste vítáni bez ohlášení. V jiné termíny je dobré se 

předem domluvit např. telefonem (608 719 872). 
 

Pan farář bude mít volný den v úterý od 12:00 do středy 12:00.  
Děkujeme za pochopení.  
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Pravidelnosti a nepravidelnosti 

Setkání seniorů  
5. říjen a 9. listopad od 16:00 v učebně na faře 
Jsou zváni všichni senioři s chutí setkávat se s vrstevníky. 
 
Setkání maminek 
6., 13. a 20. říjen, 3. listopad od 9:00 do 10:30 v učebně na faře 
Jsou zvány všechny maminky na mateřské, rodičovské nebo v domácnosti spolu 
s jejich dětmi. 
 
Sboreček 
Sboreček je určený pro děti, které rády zpívají a jsou ve věku v rozmezí „vydržím 
45 minut sám/sama bez rodičů“ až první třída. Bude se konat pouze v případě do-
statečného počtu dětí, a to vždy v pátek okolo 15:00. V případě zájmu kontaktujte 
prosím Vendulu Grubhofferovou (605 195 530, vendula.grub@gmail.com) 
 
Scholička 
7. říjen od 16:30 do 17:30 na Jordáně; 14. říjen od 16:30 na faře, následně doprovod 
při mši svaté; 21. říjen od 16:30 do 17:30 na Jordáně 
Společné muzicírování dětí od druhé třídy výše s Katkou Grubhofferovou. 
 
Schůzky mladších dětí: 8. a 22. říjen, sraz ve 14:00 hodin na náměstí, ko-
nec v 16:30 u fary 
Mladší děti z farnosti (předškoláci až šesťáci) se scházejí a tráví společně sobotní 
odpoledne jednou za čtrnáct dní. Náplní schůzek jsou různé hry, vycházky do příro-
dy. 
. 
Schůzky starších dětí: pokud se chce zapojit někdo nový, je potřeba se ozvat Ta-
deáši Navrátilovi na tel. 732 365 138 
 
Ministrantské schůzky: 8. a 29. říjen v 9:00 na faře.. Na první setkání si vezměte 
oblečení, které se může ušpinit.   
 
Úklid kostela sv. Jakuba 
6. říjen od 16:30 – 2. skupina 
20. říjen od 16:30 – 1. skupina 
3. listopad od 16:30 – 2. skupina 
 
Ekumenická modlitba za Ukrajinu: 27. říjen od 18:00 v kostele sv. Jakuba 
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CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny 
8., 15., 22. a 29. říjen, 5. listopad od 19:00 do 20:00 v učebně na faře 
Pomoc se zdoláváním jazykové bariéry pro lidi, kteří přicházejí do našeho města 
a jeho okolí z Ukrajiny. Společné povídání v malých skupinkách u kávy nebo čaje. Je 
možné chodit i nepravidelně. Není nutné se dopředu hlásit.  
Farní kavárna 
2. říjen a 6. listopad po mši svaté v 7:30 a v 10:30 
 
Misijní neděle 
23. říjen, po mších svatých možnost zakoupení „misijního cukroví“ a přispění tak 
do světového fondu solidarity Papežského misijního díla šíření víry. 
 
Adorace 
4., 11., 18. a 25. říjen od 6:00 do 6:55 v kapli na faře 
7. říjen a 4. listopad od 17:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba 
 
Růženec 
každou říjnovou neděli od 18:00 v kostele sv. Jakuba u oltáře Panny Marie 
za mír ve světě: 2. říjen (radostný), 9. říjen (bolestný), 16. říjen (slavný), 30. říjen 
(slavný)  
za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti a evangelia na celém světě: 
23. říjen (světla) 
„Milion dětí se modlí růženec“ ´- za mír a jednotu ve světě: 18. říjen od 18:00 v kos-
tele sv. Jakuba u oltáře Panny Marie 
 
Dušičkové pobožnosti: 2. listopad po mši svaté na hřbitově u sv. Michaela 
4. listopad od 19:00 v Květné 
6. listopad po mši svaté na hřbitově v Pomezí 
 
Sbírky v září                                                          
                                                                         Polička                 Pomezí                                                                                                                              
4. 9.: pro farnost                                                8.412 Kč               3.828 Kč 
11. 9.: pro farnost                                              8. 670 Kč              2.706 Kč 
25. 9.: pro farnost                                               9.133 Kč              2.660 Kč 
 
Mimořádné sbírky v září 
18. 9.: na církevní školství                                  9.994 Kč              3.260 Kč 
 
Mimořádné sbírky v říjnu 
23. 10.: Papežská misijní díla 
 
První setkání nových dospělých zájemců o křest a biřmování 9. října 2022  
v 19:00 na faře.  

mailto:vendula.grub@gmail.com
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Pro chytré hlavičky  

 A/  SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE 
Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je 
v České republice známý pod názvem _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 
letos bude _ _ . _ _ _ _ _ . 
 
B/  POMOZ MISIONÁŘŮM NAJÍT CESTU DO VESNICE 
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C/ ZAKLADATELKA KATOLICKÉHO DÍLA ŠÍŘENÍ VÍRY  
Víš, jak se jmenovala zakladatelka katolického díla Šíření víry, které je součás-
tí Papežských misijních děl? Za blahoslavenou byla prohlášena 22. května 2022. Její 
jméno najdeš ukryté v následujících řadách písmen, pokud použiješ číslo spojené 
s měsícem jejího blahořečení. 
 

YBSDPGNZHANRETUHTRFLTFSOINJLINADCKE 

TRAKMRTUSAKLIUREDUOINHJLE 

BJZUJKOPDAEWTSRGTRKIPOLACKLUPOKLOUT  
 

 
 
 

 
D/  DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ SLOVA V ŽIVOTOPISU 
Pomocí QR kódu si najdi na YouTube video o blahoslavené 
z předchozího úkolu, shlédni ho a doplň chybějící slova 
v jejím životopisu. 
 

 
 

_ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ se narodila 

ve francouzském _ _ _ _ _ na přelomu 18. a 19. 

století do bohaté katolické rodiny. V mládí se ráda 

hezky _ _ _ _ _ _ _ _, zdobila a chodila do dobré 

společnosti. Jedno kázání o _ _ _ _ _ _ _ _ obrátilo 

její život naruby, a tak se v 17 letech rozhodla žít 

naplno pro _ _ _ _. Toužila stát se misionářkou, ale 

kvůli vážnému zranění nemohla vycestovat. Začala 

tedy pořádat sbírky na podporu misií a misionářů 

mezi dělníky. Papež Pius VII. dal těmto aktivitám 

své _ _ _ _ _ _ _ _ _ a 3. května 1822 tak vzniklo 

Dílo šíření _ _ _ _. Přesně o 100 let později učinil 

papež Pius XI. toto dílo „Papežským _ _ _ _ _ __ _ dílem“, tedy dílem závislým 

přímo na papežském stolci. Nezůstala však jen u materiální pomoci, ale obnovila již 

zapomenutou modlitbu živého _ _ _ _ _ _ _. Jeden živý _ _ _ _ _ _ _ tvoří dohro-

mady 20 lidí, kteří se zavazují modlit denně jeden desátek růžence na úmysl papeže, 

za evangelizaci a obrácení hříšníků. 



 

26                                                                                            FARNÍ POSEL  

Rozpis bohoslužeb 

říjen 2022 
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