Křesťan není především ten, kdo se od druhých liší svou vyšší morální kvalitou (i když je samozřejmě žádoucí, aby to tak bylo!),
ale křesťan je především ten, kdo se liší svým učednictvím, nebo
jinak řečeno: kdo si vyvolil Ježíše za svého Mistra a Pána…
P. Aleš Opatrný
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6 ZPRÁV,
které by Vám
neměly uniknout
29. září… se pan farář s těžkým srdcem rozloučil s Pomněnkou –
modrou felicií, která mu dobře sloužila posledních 8 let, a vrátil ji původnímu majiteli, otci Vladimíru Janouchovi z Krouny.
8. října… proběhla první schůzka se
zájemci o křest a biřmování z řad
dospělých. Sešlo se 5 lidí, tak se za ně
nezapomeňte pomodlit, aby jejich
cesta víry neskončila předčasně…
16. října… byla během mše svaté
v 10:30 jmenována nová pastorační
a ekonomická rada.

Sto let staré reklamy
z kalendáře pro kněze

17. října… Petr Ptáček přivezl a instaloval do děkanské galerie nový
děkanský archiv (viz foto na str. 10).
27. října… se poprvé sešla nová ekonomická rada, jejíž jednání a zápisy
jsou na rozdíl od té pastorační neveřejné. Pan farář členům slíbil, že jednání bude trvat hodinu, ale skutečnost byla téměř o hodinu delší.
29. října… přišla pana faráře požádat
o podporu farnosti paní Lucie Juříková, která je hybnou silou nově se
utvářející lesní školky. V adventní
době dostanete příležitost se o projektu dozvědět více a třeba jej
i podpořit.
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Slovo
kněze
na úvod
Vážení farníci a čtenáři Farního posla,
pokud se staneš, kým máš být, zažehneš celý svět, řekla svatá Kateřina
Sienská.
Proč se nedáš Bohu úplně, opravdu
a teď hned? ptal se svatý Josemaría
Escrivá.
Není žádný svatý bez minulosti a žádný hříšník bez budoucnosti, poučuje
nás svatý Augustin.
Nebuď spokojen s průměrností, burcuje nás svatý Jan Pavel II.
Být svatým není privilegium některých, ale povolání každého z nás, připomíná nám papež František.
Zamiluj si být nepoznán, radí nám
svatý Filip Neri.
Svatá Terezka zase věděla, že být svatý znamená jen činit Boží vůli a být
tím, kým nás Bůh chce mít.
Není těžké být poslušný, když milujeme toho, koho máme poslouchat,
připomíná nám svatý Ignác.
Začni dělat, co je nezbytné, pokračuj
tím, co je možné, a náhle začneš dělat
i věci nemožné, říká sv. František
z Assisi.
P. Tomáš Enderle
AMDG, svátek Všech svatých
L. P. 2022
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Dobrovolnické centrum Oblastní
charity Polička
V minulých číslech jsme představovali sociální a zdravotní služby naší poličské Charity. Vějíř charitních služeb je široký a zdaleka ještě nekončíme, přesto jsme pro toto
číslo vybrali takovou malou odbočku. Rádi bychom Vám dnes představili naše Dobrovolnické centrum. A proč odbočku? Jde totiž o službu, do které se můžete přímo
zapojit i Vy sami.

V letošním roce jsme pro stávající dobrovolnické aktivity získali akreditaci od Ministerstva vnitra ČR, a dobrovolnické činnosti tak děláme nejen s otevřeným srdcem,
ale už i s velkým D. Dobrovolnickou službu můžete vyzkoušet u nás v Charitě
v jednotlivých střediscích, ale také ve spřízněných organizacích. Konkrétně spolupracujeme s následujícími partnerskými organizacemi, ve kterých můžete dobrovolničit:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Svazek obcí AZASS Polička (sociální služby)
Domov pro seniory Polička
Domov pro seniory Bystré
Centrum sociálních služeb Bystré
Pečovatelská služba DOMOV Bystré, o. p. s.
Rodinné centrum Podané srdce v Poličce, z. s.
Středisko výchovné péče Svitavska ALFA v Poličce
Ale co si pod tím představit?
Nejdříve se domluvíte u nás v Charitě s koordinátorkou DC Janou Poliačikovou,
vyberete si organizaci a činnost, do které byste se chtěli zapojit. Co dělají naši dobrovolníci teď? Do Střediska výchovné péče ALFA chodí studenti = dobrovolníci
a studentky = dobrovolnice doučovat školní předměty. Rodinné centrum Podané
srdce se věnuje rodinám, které mají dítě s poruchou autistického spektra. Naše dobrovolnice navštěvuje RC Podané srdce a společně s dětmi hraje třeba deskovky. Do
„Penzionu“ a domovů pro seniory chodí dobrovolníci na společné procházky
s klienty. Na dobrovolnictví nejste sami, dobrovolníkům vždy poskytuje podporu
pracovník v dané organizaci.
Bez dobrovolnické pomoci bychom se ale neobešli ani v naší Tříkrálové sbírce, při
pořádání Běhu pro hospic a Běhu Jarmila Běhoděje. Dobročinný koncert pro hospic, který proběhl v září v Divadelním klubu a na němž zahrály kapely Anopheles
4
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a Paní věší prádlo, vznikl vlastně
z jednoho veselého spontánního nápadu a
díky ochotě našeho dlouholetého dobrovolníka Petra, který k dobronápadu přesvědčil zmíněné kapely. Běh Jarmila Běhoděje by bez dobrovolnické pomoci neproběhl (a co si budeme povídat, někteří z nás
tam přiběhnou za sportovním výkonem
a někteří radši pro výbornou palačinku,
kterou každoročně připravuje naše dobrovolnice Káťa). Do našich AC dílen a Denního stacionáře dochází dobrovolníci a
s klienty hrají pohybové hry, cvičí, tvoří.
Pomáhají nám s focením akcí nebo tvořením plakátů. Rádi bychom jim i tady vyjádřili obrovské DÍKY.
Někdy dobrovolničit není jednoduché… Co když nebudu vědět, o čem si mám se
seniory povídat? Co když si vlastně nechci s nikým povídat, ale chci dobrovolničit?
Podoby dobrovolnictví jsou různé a najít tu správnou, která Vás bude naplňovat,
možná bude chvíli trvat.
Na všechny otázky každopádně odpoví Jana Poliačiková (+420 737 501 941, dobrovolnicke.centrum@pol.hk.caritas.cz). Po úvodní schůzce společně hledáme
s dobrovolníky možnosti zapojení tak, aby je dobrovolnictví bavilo a naplňovalo.
Co Vám dobrovolnictví přinese, závisí do velké míry na Vás. Ze zkušeností však
víme, že spousta dobrovolníků u nás pomáhá dlouhodobě, naplňuje je strávený volný čas, rozvíjí svoji schopnost naslouchat druhým a dbát na jejich potřeby, rozvíjí
schopnost komunikovat. Dost možná sami v sobě dobrovolníci najdou něco překvapivého, co o sobě dříve vůbec netušili (osobně ověřeno).
P. S. A kromě toho můžete od nás, jakožto akreditovaného Dobrovolnického centra, získat potvrzení o dobrovolnictví. To se může hodit obzvlášť studentům při
získávání praxe, k dobrovolnickým činnostem přihlíží i spousta firem nebo univerzit. Těšíme se na Vás, tak na viděnou třeba při Tříkrálové sbírce!
Oblastní charita Polička
policka.charita.cz
dobrokraj.cz
youth.europa.eu/solidarity_cs
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Papež o pomazání nemocných
Dobrý den, drazí bratři a sestry. Chtěl bych mluvit o svátosti pomazání nemocných,
která nám umožňuje dotýkat se rukama Božího soucitu s člověkem. V minulosti se
nazývala poslední pomazání, protože byla pojímána jako duchovní útěcha tváří
v tvář hrozící smrti. Mluvíme-li však o svátosti pomazání nemocných, můžeme tento pohled rozšířit na zkušenost nemoci a utrpení vzhledem k horizontu Božího milosrdenství.
Celou hloubku tajemství pomazání nemocných vyjadřuje biblické podobenství
o „milosrdném Samaritánovi“ v Lukášově evangeliu (10,30–35). Pokaždé, když se
vysluhuje tato svátost, přibližuje se Pán Ježíš v osobě kněze k tomu, kdo trpí, je těžce nemocný nebo pokročilého věku. Podobenství říká, že milosrdný Samaritán pečoval o trpícího člověka a do jeho ran nalil olej a víno. Tento olej připomíná olej
pomazání nemocných, který každoročně biskup světí při ranní mši svaté na Zelený
čtvrtek právě ve vztahu k této svátosti. Víno je zase znamením Kristovy lásky a milosti, která proudí z Jeho života darovaného za nás a která se vyjadřuje v celém svém
bohatství svátostným životem církve. Strádajícího člověka pak Samaritán svěřil hostinskému, aby se o něho dále staral a nehleděl přitom na výdaje. Kdo je však oním
hostinským z evangelního podobenství? Je to církev, křesťanská obec, jsme to my,
kterým denně Pán svěřuje ty, kteří jsou sužováni na těle i na duchu, abychom je
mohli dále a hojně zahrnovat Jeho milosrdenstvím a Jeho spásou.

Tento pokyn je zdůrazněn výslovně a přesně v listu sv. Jakuba, který jsme slyšeli na
začátku audience a ve kterém se praví: „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně;
modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,14–15). Jde tedy o praxi aktuální už v
době apoštolů. Ježíš totiž naučil své učedníky, aby měli k nemocným a trpícím tutéž
lásku jako On sám; uschopnil je a pověřil, aby jim v Jeho jménu a podle Jeho srdce
dále poskytovali úlevu a pokoj prostřednictvím specifické milosti této svátosti.
Neměli bychom však kvůli tomu upadat do úporného čekání na zázrak nebo do
domnělého nároku na uzdravení vždy a stůj co stůj. Jde totiž o Ježíšovo přiblížení
k nemocnému či starému člověku. Každý člověk starší šedesáti pěti let může tuto
svátost přijmout. Ježíš se přibližuje. Když přijde na mysl, že je třeba k nemocnému
zavolat kněze, může někoho vzápětí napadnout: „Ne, raději ne, to nepřinese štěstí.
Nevolejme jej.“ Anebo se poleká nemocný, protože někdy se má za to, že hned po
knězi musí přijít pohřební služba. To však není pravda! Kněz přichází k nemocnému či starému člověku, aby mu poskytl pomoc. Je proto velmi důležité, aby nemocné mohl navštěvovat kněz. Je třeba jej zavolat, aby udělil pomazání a požehnání,
protože sám Ježíš přináší útěchu, dává sílu, naději a poskytuje pomoc. A také odpouští hříchy. To je krásné!
Nepovažujte to za nějaké tabu, protože je vždycky krásné vědět, že ve chvíli bolesti
a nemoci nejsme sami: kněz a ti, kteří jsou přítomni u vysluhování svátosti pomazání nemocných, představují křesťanskou obec, která se jako jediné tělo spolu s Ježíšem semkne kolem trpícího a příbuzných, vlévá jim víru a naději a podpírá je modlitbou a bratrskou vřelostí. Největší útěcha však vyplývá ze skutečnosti, že se v této
svátosti zpřítomňuje samotný Pán Ježíš, který nás bere za ruku, hladí a připomíná
nám, že mu nyní patříme a nic – ani zlo a smrt – nás nebude moci od Něho oddělit.
Navykněme si volat kněze, aby přicházeli k nemocným – neříkám kvůli chřipce, ale
kvůli vážné nemoci – a také k našim seniorům a udělovali jim tuto svátost, tuto útěchu a tuto Ježíšovu sílu. Tak budou moci pokračovat dál. Jednejme tak.

Papež František
Generální audience, 26. 2. 2014

Společné přijetí svátosti pomazání nemocných bude možné
při všech mších 33. neděle v mezidobí
(sobota 12. a neděle 13. listopadu).
6

FARNÍ POSEL

LISTOPAD 2022

7

Zápis z pastorační rady farnosti ze
dne 21. 10. 2022
Adorace – 30 minut
Kolečko – co bych rád, aby se dělo na pastorační radě, a čeho se obávám
Formální náležitosti:

volba místopředsedy – někdy příště, až budeme kompletní
volba sekretáře – zvolen Tadeáš Navrátil
volba zástupce v ekonomické radě farnosti – zvolena Eva Vymětalová
dohoda o termínech zasedání, především příští termín: čt. 24. 11. od
19:00
seznámení se standardním programem pastorační rady
způsob utváření programu
3 bloky zasedání (po modlitbě): 1) pěna dní, 2) referát
s diskuzí, 3) téma
Aktuality:
Seminář života v Duchu podle Sieverse: Seminář života v Duchu podle
Sieverse. Program na devět týdnů. Bude to dělat p. Jonová u nás
ve farnosti – půst a Velikonoce 2023.
Lektoři čtení při nedělních mších (papír – zúžení lektorů – formace) –
odloženo na příště.
Adventní aktivita i pro dospělé: Motiv cesta, symbolická cesta z kamenů v kostele. Úkolem dětí je zbavovat sebe a ostatní kamenů.
Adventní jarmark: Poptat se po zájmu dětí (především první stupeň),
pokud bude, pak 11. prosince.
„Nábožko pro dospěláky“: V podstatě program na celé odpoledne
s nějakou svačinou (od 14 do 17 h.) a mší svatou večer. Pravděpodobně sobota odpoledne. Např. Radek Martinek, přednáška
o liturgice, liturgických prostorech. Nebo Vojtěch Brož. Aby vzdělání katolíkům neskončilo 8. třídou. Třeba 2x ročně.
Hlasovací zařízení: Způsob, jak se zeptat velkého počtu lidí. Třeba
roráty v kapli nebo v kostele. Dvě krabičky s kuličkami.
Topit, netopit letos v kostele? Potřebujeme data, kolik to bude stát.
Pak se rozhodneme.
Farní den: Teď byla náročnější varianta. Nejbližší rok bude taky a pak
uvidíme. Na příště je potřeba kvalitní kulturní program. Hodně
lidí odešlo před obědem. Spoustu lidí nechtělo přijít na mši, proto
byli jinde. Datum farního dne: 18. června.

Společné pomazání nemocných bude 13. 11. 2022 a další roky vždy
neděli před Kristem Králem (33. neděle v mezidobí).
Adventní duchovní obnova: Letos bude nejspíš formát večerní obnovy
oddělené pro muže a pro ženy.
Adventní přednášky: Snad budou, ale nemusí je dávat farář. Témata?
Přijdou lidi na laika?
Vánoční koncert bude 26. 12. v 15:30.
Téma pana faráře: Proč je církev/farnost/pastorační rada na světě?
4 slova:
Martyria, svědectví → evangelizace, zralost ve víře
Diakonia, služba druhým → charita
Koinonia, společenství → ve středu je Bůh (farní kavárna, sedneme si a je
nám spolu dobře)
Leiturgia, liturgie, svátosti, uctívání Boha, složit Bohu tak, jak si to přeje
Důležité je, aby každý kladl důraz na něco trochu jiného. Na jinou funkci církve.
Důležité je, abychom společně byli vyvážení. Mohl by být problém, kdyby všichni
v pastorační radě tendovali stejným směrem, pak by jistě něco bylo zanedbáno.
Domácí úkol pro všechny: Představit si u každého člena, která část církve je pro
jednotlivé členy pastorační rady ta nejdůležitější. U pana faráře určit tu nejsilnější
i tu nejslabší stránku.
Cílem je začít přemýšlet, aby jednotlivé aktivity ve farnosti sloužily vždycky určité ze
4 činností církve. Pokud nějaká aktivita nespadá do těchto 4 kategorií, nemá cenu se
o ni snažit.
Zapsal T. N. a T. E.

Rozhodnutí o platech pastoračních
asistentek
Kromě toho, že jsem ekonomickou radu na jejím prvním zasedání informoval
o stavu financí farnosti, požádal jsem ji také o stanovisko k výši platů pastoračních
asistentek. Naše aktuální pastorační asistentky si kromě práce také dělí (v poměru
60/40) plat nepřevyšující o mnoho minimální mzdu v ČR (konkrétně 17 900 Kč
hrubého). Většina této částky jde z rozpočtu biskupství. I když si mi na výši mzdy
nikdy nestěžovaly, považoval jsem toto jejich ohodnocení za zneužívání jejich dobré
vůle. S radostí Vám mohu oznámit, že ekonomická rada podpořila můj návrh tuto
situaci narovnat a z rozpočtu farnosti doplnit plat na o něco méně skandální částku,
kterou si vydělává prodavačka v supermarketu (26 000 Kč hrubého). Tímto se pastoračním asistentkám omlouvám, že mi tento krok trval tak dlouho.
P. Tomáš

8

FARNÍ POSEL

LISTOPAD 2022

9

Trochu toho dřeva od PP

Nahoře – knihovna na archivaci
starých tisků v kostele sv. Jakuba

Jedni si myslí, že farář rozumí všemu, druzí zase soudí, že farář nerozumí ničemu.
Nevím, kdo se mýlí více, ale vím, jak je skvělé, když se v oblastech, ve kterých nemůže věřit svému úsudku, může jakýkoliv vedoucí spolehnout na někoho, kdo se ve
věci vyzná. Když pramálo rozumím estetice a designu, spolehl jsem se za poslední tři
roky na pár lidí, kteří jsou na tom výrazně lépe, především Jakuba Klimeše, Evu Vymětalovou a Petra Ptáčka. Poslední zmíněný za posledních pár let vytvořil řadu kusů
mobiliáře, které dotváří charakter kostela sv. Jakuba a fary v Poličce. Tak snad se
Vám jeho díla zamlouvají…
P. Tomáš

Dole vlevo – dva kusy farní
knihovny
Dole vpravo – skříně na uskladnění
not na kůru kostela sv. Jakuba

Nový děkanský archiv
v děkanské galerii

v prvním patře fary.
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Příjmy a výdaje farnosti Q3 2022

Že Vy jste si mysleli, že je to konec?
Kdepak!
Vpravo – pískoviště, stojan na nádobu
se svěcenou vodou a klekátko

Dole vlevo – pultík na evangeliář

Dole vpravo – skříň na ornáty v přízemí fary

Příjmy
Dary (na účet či v hotovosti)
Nájmy a pachty
Sbírky pro farnost

381 472
85 900
69 543
170 520

Kasičky v kostele sv. Jakuba

55 509

Výdaje
Energie, voda (zálohy minus přeplatky), telefon, internet

302 165
82 871

Tiskoviny
Příspěvek na plat nemocniční kaplanky
Výlep plakátků
Poštovné
Mzda průvodců v kostele sv. Jakuba
Mešní víno
Vybavení kuchyně a fary, mikrovlnka
Odvody na biskupství
Poplatky, vypracování daňového přiznání

5 423
12 000
2 184
877
57 616
2 275
4 733
124 006
10 180

Zůstatek na běžném účtu k 30. 9. 2022

114 409

Dluh na úvěrovém účtu k 30. 9. 2022

620 015

Sponzorsky pořízeno: květiny do kostelů, ubrousky, poštovné, občerstvení pro zpovědníky, občerstvení na prázdninový program pro dívky na faře, papírové ručníky,
květiny na faru, kadidlo a uhlíky, papír a inkoust na tisk Farního posla, nové plátno
na promítání v učebně na faře, vybavení pro projektor v učebně na faře a mnohé
další věci.
Všechny údaje v Kč.
Pán Bůh zaplať všem dárcům na potřeby farnosti. Rádi Vám na Váš dar vystavíme
potvrzení pro daňové účely. Rádi také zodpovíme otázky ohledně hospodaření farnosti.
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Královéhradecký biskup
Edvard Jan Brynych

Stalo se…

(1846–1902)
intronizován 25. března 1893
v úřadě do listopadu 1902
Devatenáctým královéhradeckým
biskupem se stává Edvard Jan
Brynych, který se narodil
4. května 1846 ve Vlásenici na
Pelhřimovsku. Po teologických
studiích v hradeckém semináři
strávil téměř osm let jako kaplan
ve Žlunicích. Poté působil v hradeckém
semináři jako profesor pastorální teologie, metodiky a katechetiky.
V roce 1888 byl zvolen sídelním kanovníkem vyšehradské kapituly. 21. prosince 1892 byl jmenován biskupem
v Hradci Králové a potvrzení od papeže
Lva XIII. získal 9. ledna 1893. Do svého sídla přijel 20. března a o pět dní
později byl intronizován.
Biskup Brynych se hned od počátku ujal
správy diecéze s plným nasazením. Zasáhl do všech oblastí církevněpolitického života a také velmi výrazně
promluvil do národnostních otázek ve
prospěch Čechů.
Dalším výrazným rysem byla jeho činnost spisovatelská a publikační – je autorem četných veršů a povídek, vedle
svých pastýřských listů vydává i články
polemické. To všechno přispívá
k rozvoji křesťansko-sociálního hnutí.
Název jedné z jeho prací „Katolíci, nedejme se“ lze označit za Brynychovo
14

krédo. Horlivě podporuje vznik a působení různých katolických spolků, založil
tiskařské družstvo a list Obnova. Pro
tiskové družstvo a katolické spolky vybudoval spolkový dům Adalbertinum.
Vyvrcholením Brynychovy organizační
činnosti byly dva diecézní sjezdy katolíků v letech 1897 a 1902. Za jeho éry
bylo vystavěno nové Rudolfinum (1902)
i Boromeum na Orlickém nábřeží (1900
–1902). Podporoval vznik sportovní
organizace Orel. V Královéhradeckém
kraji nesla tato organizace název Brynychova župa.
Jeho neúnavná práce byla odměněna
řadou papežských poct – byl jmenován
domácím prelátem, biskupem asistujícím papežskému trůnu a hrabětem římským.
Edvard Jan Brynych zemřel 20. listopadu 1902 v Chrasti a byl pohřben na
tamním hřbitově.
Zdroj: Královéhradečtí biskupové – zpracoval
P. Jindřich Tluka, 2002
FARNÍ POSEL

… před sto třiceti lety
Kříž v zahradě v Kamenci nedaleko od Poličky asi 2,5 m vysoký; děrovaný
ozdobný litinový kříž se zlaceným korpusem, zlaté paprsky u hlavy, stříbrný nápis
INRI, pod korpusem kulatá zlatě orámovaná tabulka s nápisem: Pochválen Pán Ježíš
Kristus; pod ní v litinové stavbě umělecky
naznačená postava s křížem a kalichem.
Pískovcový podstavec s bílou tabulkou
s nápisem ,,Věnováno na památku nám tak
milému na onom místě zemřelému otci Janu Stříteřskému *1./12.1824 – +20./8.1892“.
V poličské Jitřence z roku 1892 nacházíme o této události následující zprávu:
,,Před číslem č. 14 v Kamenci, kde 20. srpna t. r. (1892) 68letý Jan Stříteřský veza
kolo na trakaři nesmírným vedrem mrtev
klesl, postavily jeho děti pěkný kříž litinový
na kamenném podstavci, který byl 13. t. m.
(pozn.: listopadu) posvěcen. Procesí z Poličky s dp. P. J. Volánkem, jehož se zúčastnila Svatojosefská jednota, vyšlo před
9. hodinou. Jemu ze sádeckého kostela
s hudbou a družičkami vyšlo velké procesí
v ústrety. Pak vykonáno svěcení a kázání,
načež odebralo se poličské procesí domů,
sádecké s dp. P. J. Volánkem do sádeckého
chrámu, kde bylo kázání o významu obrazů
na stěnách provedených, jichž malbu koncem září t. r. začali a nyní dokončili akad.
malíři pp. Čejka a Hübsch, kteří též před tím jimramovský chrám vymalovali. Pak
sloužena mše sv.“
Zdroj: Jitřenka č. 22, 251/1892 (15. listopadu 1892)
… před 135 lety, 20. listopadu 1887, byla zavěšena v kostele sv. Jakuba Většího
v Poličce křížová cesta, kterou maloval Jan Umlauf (1825–1916) z Kyšperka (dnes
Letohradu). Provedl údajně i malbu na stěnách kaple Božího hrobu.
Dvoustranu připravil Mirek Andrle
LISTOPAD 2022
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Nábožko pro dospělé
nový vzdělávací cyklus
Téma: Mystagogie chrámu /Úvod do symbolické mluvy sakrální architektury/
Přednáší: PhDr. Radek Martinek, Ph.D.
Kdy: sobota 19. listopadu
Kde: učebna na faře, v případě příznivých teplotních podmínek částečně v prostoru
svatojakubského kostela
Program:

14:00–15:30 – první přednáška
15:30–16:00 – přestávka na kávu, čaj… a něco k tomu
16:00–17:30 – druhá přednáška, diskuze
18:00 – mše svatá v kostele sv. Jakuba

Anotace: Člověk k dobrému životu zásadním způsobem potřebuje i chrám. Dotýkají se v něm
totiž nadčasové pravdy s dovednostmi lidského ducha. Chrám je nejen znamením Boží přítomnosti,
ale i dokonalým vytržením ze všednosti. Člověk se ale musí umět dobře dívat, aby tento vnitřní svět
uviděl. Výklad chrámu se pokusí naznačit, jak se na něj podívat úplně novým způsobem.
S myšlenkou nabídnout dospělým farníkům i nefarníkům další možnost nepovinného vzdělávání jsme si pohrávali již před dvěma roky, ale sotva vše začalo dostávat
jasné kontury, upadlo Česko do covidové karantény a plán byl uložen do šuplíku
s nadějí na oprášení v příznivějších časech. Ty chvála Bohu nastaly, a tak bychom
Vás rádi vylákali na půldenní listopadový výlet za poznáním. Nepůjdete přitom daleko, Vaším cílem bude poličská katolická fara. Zde dostanete příležitost nechat se
pohltit a snad i občerstvit prvním dílem zbrusu nového cyklu přednášek. Tu a tam
totiž zaslechneme, že je u Vás po vědění poptávka. Když jsme v mysli pátrali po
vhodných přednášejících, odhalili jsme, jakými skrytými poklady jsou v tomto směru
důstojní pánové, s nimiž máme tu čest se znát, a prozatím se této volby hodláme

ní entrée připadlo na Radka Martinka, jinak též vystudovaného historika umění,
pedagoga Univerzity Hradec Králové, faráře holického a čerstvého vikáře pardubického vikariátu. Zřejmě se příliš nemýlíme v tom, že hned po Pánu Bohu jsou jeho
největší láskou liturgické textilie, na něž je skutečně excelentním odborníkem. Zeptejte se ho na symboliku sebedrobnější výšivky na kněžském ornátu, a dvě hodiny
máte o strhující výklad vystaráno. Pro nás si však připravil téma tajemnosti sakrálního prostoru, který se může na první pohled jevit triviálním, známým a nepřekvapivým. Odvažujeme se Vám nicméně zaručit, že otec Radek Vás přesvědčí o opaku.

držet. Naším záměrem je přivážet Vám kněžský výběr dvakrát ročně, vždy s jarem

E. V.

a podzimem, přičemž témata se budou lišit dle specializace přednášejícího. Slavnost16
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Odpustky, co to je?
základy katolické nauky o následcích hříchů
Katolická církev učí nauku o odpustcích. O co vlastně jde. Abychom správně pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že každý hřích má
dvojí následek. Jednak, že těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás
činí neschopnými dosáhnout věčného života; být zbaven věčného života se nazývá „věčný trest“ za hřích. Jednak, že každý hřích, i všední, vyvolává lpění člověka
na tvorech či věcech, které musí být očištěno, a to buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, který se nazývá očistec. Toto očišťování v očistci nás zbavuje toho, co
se nazývá „časný trest“ za hřích. Tyto dva tresty lze chápat jako důsledky vyplývající
ze samé podstaty hříchu, tj. odvrácení se od Boha-Stvořitele a jeho odmítnutí
a upnutí se ke stvořeným věcem nebo tvorům. S hříchem je totiž zcela neoddělitelně
vždy spojen trest. Trest je totiž jednou z vlastností hříchu. Obrácením, jež pochází
z vroucí lásky k Bohu, můžeme dosáhnout naprostého očištění, takže už nezůstává
žádný trest.
Odpuštění hříchů při dobře vykonané svátosti smíření přináší prominutí věčných
trestů za hřích, a to proto, že došlo k obnovení společenství s Bohem. Nicméně zde
zůstávají ještě časné tresty za hřích. Tyto časné tresty si ovšem můžeme „odpykat“
už za pozemského života a není třeba na jejich „odpykání“ čekat, až se dostaneme
do očistce. „Odpykání“ těchto časných trestů za hříchy můžeme dosáhnout trpělivým snášením jakéhokoliv utrpení a zkoušek všeho druhu během našeho pozemského života a současně i modlitbou a různými kajícími úkony.
Faktem však zůstává, že Kristus za svého pozemského života také trpěl a snášel
různé těžkosti, příkoří a nakonec bolestivou smrt na kříži, a to i přesto, že se žádných hříchů nedopustil. Co si vlastně tedy Kristus „odpykával“? Odpověď zní: nic,
protože skutečně žil pozemský život bez jediného hříchu. To se tedy jeho zásluhy
získané utrpením „vypařily“? Nikoliv. Stále existují a tvoří jakýsi „poklad“, který
Kristus svěřil církvi a ze kterého může církev čerpat pro dobro svých členů. Toto
čerpání zásluh Kristových prostřednictvím církve probíhá ve formě odpustků. Za
zmínku jistě stojí, že do tohoto pokladu přispívají svatí, např. Panna Maria, sv. Josef
apod.
Celou výše uvedenou okolnost si můžeme docela dobře představit na jednoduchém příkladu: Chlapec si hraje s míčem a rozbije sousedovi okno. Rozbitím okna nastalo to, co nazýváme hříchem,
protože soused byl poškozen a současně mezi sousedem a chlapcem vznikl ne-přátelský vztah.
Chlapec se nad celou situací zamyslí, půjde se sousedovi přiznat a omluvit a soused mu odpustí, což
můžeme přirovnat ke zpytování svědomí, uznání vlastního hříchu, svátosti smíření a odpuštění
18
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hříchů. Tím, že soused odpustil chlapci provedený čin, sice mezi nimi skončilo ne-přátelství a bylo
opět nastoleno původní přátelství, ale toto obnovení přátelství nemá žádný vliv na rozbité okno. To
je totiž rozbité i přesto, že se chlapec se sousedem usmířili. Nyní – po usmíření – musí ještě chlapec
vymontovat okno, zajít s ním za sklenářem, zaplatit výměnu okenní tabule a namontovat okno
zpět na původní místo, což vše vyžaduje námahu a také finanční prostředky. To je to, co můžeme
přirovnat k trestu za spáchaný hřích. Až teprve nyní, když se soused s chlapcem usmířil a chlapec
vlastní námahou uvedl okno do původního pořádku, můžeme říci, že původní čin je zcela
„zahlazen“.
Samozřejmě je ovšem možné, že soused – když vidí upřímnou snahu chlapce vše uvést do původního stavu – řekne chlapci: To zasklení okna zařídím sám, ty mi jen pomůžeš okno vysadit z rámu
a zase jej do rámu nasadit. Soused tak z lásky k chlapci vezme na sebe námahu spojenou
s výměnou okna a po chlapci žádá jen zcela minimální námahu spojenou s výměnou okna. Ten
největší díl těžkostí tak soused vezme na sebe. Tato situace se dá přirovnat k získání odpustků za
hříchy. Získáním odpustků jsou nám totiž odpuštěny tresty za hříchy – tedy ony těžkosti a finanční výdaje spojené s výměnou okenní tabule.
Odpustky jsou dvojí: plnomocné a částečné. Získání plnomocných odpustků znamená, že jsou mi odpuštěny všechny časné tresty za hříchy, které mi dosud zbývaly
k „odpykání“. Získání částečných odpustků znamená smazání pouze části časných
trestů za mé hříchy.
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Jak tedy plnomocné odpustky prakticky získat? K tomu je třeba splnit několik okolností. Je nutné:
 Úmysl nelnout k žádnému, a to ani k lehkému hříchu.
 Mít úmysl získat odpustek.
 Svátost smíření. (Může být vykonáno i několik dní předem, nebo po vykonání

skutku.)

 Svaté přijímání. (Má být vykonáno v den získání odpustku.)
 Modlitba na úmysl Svatého otce. (Postačí jakákoliv modlitba podle vlastního

uvážení.)

 Vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek.

Jestliže jsou dobře, zbožně a s odevzdáním do vůle Boží splněny tyto podmínky, lze
předpokládat, že milosrdný Bůh mi skutečně odpustil všechny časné tresty za hříchy, které mi dosud zbývaly k „odpykání“. Proč je zde uvedeno „lze předpokládat“?
Protože na získání plnomocného odpustku není žádný „právní nárok“, je to totiž
především milosrdenství Boží, které tyto časné tresty promíjí. Lze říci, že po získání
plnomocných odpustků by člověk v případě smrti šel přímo do nebe, protože by
neměl žádné časné tresty k „odpykání“. Plnomocný odpustek je možné získat jen
jednou za den.

Zde je výčet některých příležitostí, kdy je možné plnomocné odpustky získat:
 Návštěva Nejsvětější Svátosti a nejméně půlhodinová adorace.
 Půlhodinové rozjímání Písma svatého s úctou povinnou Božímu slovu a formou
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duchovního čtení.
Vykonání zbožné křížové cesty.
Modlitba nejméně pěti desátků růžence s rozjímáním o jednotlivých tajemstvích
v kostele nebo v rodině. Pět desátků se má odříkat najednou.
Přijetí požehnání papeže městu a světu (Urbi et orbi) dokonce i prostřednictvím
rozhlasu nebo televize.
Vykonání nejméně třídenních exercicií.
Přijetí prvního svatého přijímání nebo zbožná přítomnost při obřadech prvního
svatého přijímání.
Zbožná přítomnost při primiční mši sv. a při výroční mši sv. při trvání 25, 50, 60
let kněžství.
Veřejná recitace hymnu Te Deum jako díkůčinění v poslední den v roce.
Při návštěvě kostela nebo oltáře ve dni jejich posvěcení.
Obnova křestních slibů použitím jakékoli obvyklé formule během oslavy velikonoční vigilie nebo při výročí vlastního křtu.
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K získání částečných odpustků je třeba splnit tyto okolnosti:
 Vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek.
 Nelnout k žádnému, a to ani k lehkému hříchu.
 Mít úmysl získat odpustek.

Pro získání částečných odpustků není tedy nutná svátost smíření, svaté přijímání
a modlitba na úmysl Svatého otce. Pro předpoklady k získání částečných odpustků
platí to, co pro odpustky plnomocné. Částečné odpustky je možné získat vícekrát za
den. Zde jsou některé skutky, za které lze částečné odpustky získat:




















Návštěva a adorace Nejsvětější Svátosti.
Hymnus Adoro Te Devote (Klaním se Ti vroucně, skrytý Bože náš…).
Anděle Boží, strážce můj…
Anima Christi (Duše Kristova, posvěť mě…).
Návštěva hřbitova a modlitba za zesnulé duše.
Duchovní přijímání.
Zbožná recitace Apoštolského vyznání (Věřím v jednoho Boha…).
Zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Každá z litanií k Nejsvětějšímu jménu Ježíš, Nejsvětějšímu Srdci Ježišovu, Panně Marii, ke všem svatým.
Magnificat.
Nábožné použití zbožného předmětu (kříž, růženec, škapulíř, medajlka) řádně
posvěceného knězem.
Jakákoli schválená modlitba za kněžská nebo řeholní povolání.
Chvíle strávená ve zbožné vnitřní modlitbě.
Modlitba za papeže.
Zbožná a pozorná přítomnost při kázání.
Salve Regina (Zdrávas Královno…).
Zbožné znamení kříže a ústní dodání: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.
Modlitba Pod ochranu Tvou se utíkáme.
Recitace hymnu Te Deum (Bože, chválíme Tebe…) jako díkůčinění.

Plnomocné i částečné odpustky lze získat jen pro sebe. Nelze tedy získat odpustky
například pro toho, kdo vůbec do kostela nechodí, anebo pro svého známého či
rodinného příslušníka. Je zde ale jedna výjimka: na Dušičky lze získat plnomocné
odpustky pro duše v očistci.
P. Mgr. Paweł Grodek,
farnostskalice.cz (redakčně kráceno)
LISTOPAD 2022
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Diecéze zve

Počty církevních pohřbů rostou
Hřbitovy hovoří o naší potřebě udržovat mezigenerační vztahy i tradice.

Requiem za oběti totality
17. 11. 2022 v 18:30, Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha
Celebruje královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.
Koncert k výročí sametové revoluce
17. 11. 2022 v 19:00, Pardubice, Sukova síň domu hudby
Vystoupí Novoměstská filharmonie. Těšit se můžete na části z cyklu Má vlast
B. Smetany a Slovanské tance A. Dvořáka.
Adventní duchovní obnova VIR
25.–27. 11. 2022, Olomouc, Arcibiskupský kněžský seminář
Adventní duchovní obnova určená pro mladé muže od 17 do 35 let, zaměřená na
rozlišování povolání.
Povede: P. Pavel Lacina, farář ve farnosti Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích
Informace a přihlašování na www.knezskyseminar.cz/nase-akce/vir-via/
Adventní víkend ticha
25.–27. 11. 2022 a 2.–4. 12. 2022, horské středisko Eljon, Špindlerův Mlýn
Cesta za tajemstvím, které s sebou přinesl a stále přináší sám Ježíš Kristus. Každý
den bude co nejvíce prostoru pro ticho a osobní modlitbu, mše svatá, 2x denně společné setkání nad Písmem svatým, možnost adorace v podkrovní horské kapli, procházky přírodou a jiné.
Lektor: P. Jiří Šlégr
Více informací na https://www.eljon.cz/
cs/25-adventni-vikend-ticha
Setkání mládeže v Hradci letos není, místo toho jedeme do Koclířova.
Zveme mládež od 13 let a výše na velké vikariátní setkání neboli Bigvikariátko, které se
uskuteční 18.–19. 11. v Koclířově u Svitav.
Hlavním hostem setkání bude bohoslovec
Jeroným Pelikovský z Litomyšle se svým svědectvím O lásce, chlapáctví a boží pouti bez
peněz a bot, vedoucí daleko za obzor. Dále se
můžete těšit na chvály, hry nebo výlet do přírody. Více informací o programu a přihlašování najdete na plakátech nebo na facebooku
vikariátu Litomyšl.
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Počty pohřbů v rámci katolické církve od roku 2019 rostou. V roce 2021 se jich
konalo dokonce nejvíce od roku 2012, téměř 23 000. Stoupá zájem i o tzv. jiné úkony křesťanského rozloučení se zemřelým, jako je poslední rozloučení u hrobu, přítomnost kněze v krematoriu nebo zádušní mše. Jen v české provincii bylo v roce
2021 více než 1 800 takových úkonů. Nárůst pohřbů souvisí s celkovým nárůstem
počtu zemřelých v posledních dvou letech (téměř 140 tis. v roce 2021 oproti 112 tis.
v roce 2019) i s narůstajícím zájmem o důstojné poslední rozloučení umocněným
pandemií covid-19.
Více církevních pohřbů se stále koná na Moravě než v Čechách, a i tento podíl stále
mírně roste. Vloni se vyšplhal na 63,5 % z celkového počtu církevních posledních
rozloučení. Moravské diecéze patří mezi oblasti méně zasažené válečným a poválečným vysidlováním obyvatelstva, které způsobilo zejména v příhraničních oblastech
zpřetrhání širších rodinných vazeb. Hřbitovy a jejich udržovanost jsou toho dokladem. V oblastech s méně narušenými mezigeneračními vztahy je tradice důstojných
posledních rozloučení v křesťanském duchu stále živá. Na Moravě také přetrvává
zájem o pohřby do země (2/3 ze všech katolických pohřbů).
Touha po důstojném rozloučení v křesťanském duchu roste napříč celou republikou. Často se jedná právě o dodatečná rozloučení nebo možnost křesťanského způsobu rozloučení i pro nevěřící. Katolická církev se snaží důstojné poslední rozloučení nabízet všem a v různých podobách, právě podle možnosti a situace. „Pohřeb
v kostele může nechat vystrojit i nevěřící potomstvo, pokud byl zesnulý pokřtěn.
A pokud ne, jsou zde další možnosti, jak se v křesťanském duchu rozloučit se zesnulým, například zádušní mše, zvonění aj.,“ vysvětluje otec Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.
Přestože počty zemřelých se snad vrací na úroveň před pandemií a pohřby probíhají
bez omezení, katolická církev poskytuje křesťanské poslední rozloučení
v nejrůznějších podobách a od roku 2021 tyto tzv. jiné úkony křesťanského rozloučení se zemřelým začala evidovat. Kromě klasické zádušní mše sem patří například
poslední rozloučení u hrobu, přítomnost kněze při uložení urny nebo na civilním
pohřbu v krematoriu aj. P. Stanislav k tomu dodává: „I lidem nežijícím z víry přináší
přítomnost duchovního na pohřbu paprsek naděje, že smrtí vše nekončí a že vzkříšený Kristus přemohl smrt.“
Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil,
Odbor církevních dat České biskupské konference, cirkev.cz (redakčně kráceno)
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Adventem vstříc Kristu

Vesmír slaví 30 let existence

předvánoční aktivita pro děti i dospělé
Možná jste si povšimli,
že motiv cesty a putování se svatojakubskými
adventními, postními
i jinými aktivitami prolíná téměř bez ustání. Koneckonců, i patron našeho kostela má s cestováním co do činění. Tak
také s letošním zářím
nastoupil poličský farní
dorost svou pouť za
Ježíšem a ti nejvytrvalejší
budou mít na konci školního roku v nohách
(přesněji: v srdcích) pěkných pár kilometrů. Přání společně popřemýšlet
nad tím, jak milé je Pánu
Bohu, když odvážně
vykročíme z pohodlí
domova vstříc Domovu, a naopak, jak moc škodí našim duším, pokud se zastavíme
a líně spočineme, je současně pozvánkou, abyste se k dětem v adventním čase připojili a pokusili se ujít co možná nejdelší trasu směrem tam, kam nás volá Kristus.
Na celou fialově rozjímavou dobu se nám u Svatého Jakuba zabydlí obraz cesty.
Cesty poměrně nepohodlné, zároveň však nesmírně krásné. Chůzi po ní nám budou
znepříjemňovat kamínky, šutříky a oblázky, skrývající naše nedokonalosti i vše ostatní, co nám obtěžkává srdce, a vytváří tak překážku v našem vztahu s Ježíšem. Snahou bude vyčistit cestu od kamínků, které tlačí nás osobně, i láskyplně pomáhat
druhým s balvánky jejich. Kamínek však nebude možné odstranit zcela libovolně,
ale až po splnění týdenního úkolu. První dva týdny se soustředíme na modlitbu, ve
druhých dvou budeme především konat. A můžeme si být předem jisti, že po celý
čas nám bude Kristus v přibližování pomáhat, neboť patří k Jeho skvělým vlastnostem, že zatímco my učiníme jeden krok vstříc Jemu, On udělá dva směrem k nám.
Do praktických detailů letošního adventního kráčení budete zaškoleni o Slavnosti
Ježíše Krista Krále při dětské mši svaté.
E. V.
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Před třiceti lety sídelní biskup královéhradecký Mons. Karel Otčenášek „koupil Vesmír“. Ano, zní to originálně a neuvěřitelně, ale JE TO TAK! Jasně, mnozí či většina
z Vás, kdo čtete tyto řádky, víte, že se jedná o areál v Deštném v Orlických horách –
Jedlové, přesně řečeno Diecézní centrum života mládeže (DCŽM) Vesmír. Do roku
1992 byl tento areál rekreačním zařízením, i pionýrským táborem, provozovaným
Kovodružstvem z blízkého Rychnova nad Kněžnou. A byl to právě charismatický
biskup Karel, který po pádu totality, v době doslova nabité touhou se svobodně
scházet v křesťanském duchu, toužil, aby mladí lidé naší diecéze, případně odkudkoli, měli možnost se sejít. A tedy, když se od svých spolupracovníků v roce 1992
dozvěděl o možnosti koupit objekt budoucího Vesmíru, nezaváhal. Malebné místo
v horách, pod nejvyšším kopcem Orlických hor – Velkou Deštnou. Areál svěřil otci
Pavlu Rouskovi s tím, aby s pomocí mladých lidí toto krásné místo naplnil životem.
Tedy, aby se Vesmír stal místem, kde žije stálé společenství mladých lidí s knězem,
aby tak jakýkoli mladý člověk měl možnost najít na Vesmíru otevřenou náruč – přijetí. Aby vzniklo místo, kde na něho bude někdo čekat, bude na něho mít čas –
kněz, vrstevníci. Kde najde mladý člověk blízkost přátel, společenství, možnost se
pobavit, vyjasnit si pro něho zásadní otázky, nebo „jen“ sdělit, co žije, zasportovat
si, vzdělat se. Kde se dotkne
krásy služby druhým, kde potká i lidi třeba jinak smýšlející,
hledající. Zkrátka místo, kam
může vlastně kdykoli přijet
a najde „domov“. Dnes mohu
s radostí konstatovat, že snaha
o toto se děje již 30 let!
A vidíme, že přináší velké plody. Především Bohu, ale
i mnohým. DÍKY! V sobotu
29. 10. odsloužili hradečtí biskupové děkovnou mši svatou
v kostele sv. Matouše.
VESMÍRNÁ KAPELA – VEKA – 22 let
V r. 2000 se právě na tomto místě, na Vesmíru, zrodilo hudební uskupení „VeKa“,
Vesmírná kapela. Společenství mladých lidí – stále se v čase personálně proměňující,
kteří chtěli Pána Boha chválit a o něm svědčit i skrze hudbu blízkou mladému člověku. V sobotu 29. 10. 2022 budou den díků za Vesmír a za VeKu hudebně provázet
právě oni – jak ti, kdo uskupení tvoří nyní, tak ti, kdo ho tvořili třeba před lety.

S úctou P. Tomáš Hoffmann, „ředitel Vesmíru“ :-)
LISTOPAD 2022
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Pravidelnosti a nepravidelnosti

Adorace:
15. 11., 22. 11., 29. 11. od 6:00 do 6:55 v kapli na faře
2. 12. od 17:00 do 18:00 v kostele sv. Jakuba

Setkání seniorů:
16. 11. a 7. 12. od 16:00 v učebně na faře
Jsou zváni všichni senioři s chutí setkávat se s vrstevníky.
Setkání maminek:
3. 11., 10. 11., 24. 11. a 1. 12. od 9:00 do 10:30 v učebně na faře
Jsou zvány všechny maminky na mateřské, rodičovské nebo v domácnosti spolu
se svými dětmi.
Sboreček:
4. 11., 25. 11., 2. 12 od 14:45 do 15:30 na Jordáně
Zpívání dětí ve věku od 4 do 7 let pod vedením Venduly Grubhofferové.
Scholička:
4. 11. od 16:30 do 17:30 na Jordáně; 11. 11. od 16:30 na faře, následně doprovod při
mši svaté; 12. 11. od 13:00 do 17:00 na faře, 25. 11. od 16:30 do 17:30 na Jordáně;
2. 12. od 16:30 do 17:30 na Jordáně
Společné muzicírování dětí od druhé třídy výše s Katkou Grubhofferovou.
Schůzky mladších dětí: 5. 11., 19. 11. a 3. 12., sraz ve 14:00 hodin na náměstí,
konec v 16:30 u fary
Mladší děti z farnosti (předškoláci až šesťáci) se schází a tráví společně sobotní odpoledne jednou za čtrnáct dní. Náplní schůzek jsou různé hry, vycházky do přírody.
S sebou svačinu a pití.

Modlitba za Ukrajinu:
24. 11. od 18:00 kostel Českobratrské církve evangelické
Ekumenická modlitba za všechny trpící a za ukončení války na Ukrajině.
Týden modliteb za mládež
od 13. do 20. 11.
Příležitost spojit se ve vzájemné modlitbě s mladými lidmi za mladé lidi.
Sbírky v říjnu
2. 10.: pro farnost
9. 10.: pro farnost
16. 10.: pro farnost:
30. 10.: pro farnost

Mimořádné sbírky v říjnu
23. 10.: na Papežská misijní díla

Polička
6.144 Kč
8.720 Kč
8.962 Kč
9.960 Kč

Pomezí
1.790 Kč
2.370 Kč
2.952 Kč
4.178 Kč

36.673 Kč

3.944 Kč

Mimořádné sbírky v listopadu
13. 11.: na podporu katolických médií
20. 11.: na pojištění kostelů a dalších církevních budov

O rozhazovačnosti pana faráře

Schůzky starších dětí: 5. 11., 19. 11. a 3. 12
Ministrantské schůzky: sobota 12. 11. v 9:00 na faře
Úklid kostela sv. Jakuba:
17. 11. od 16:30 – 1. skupina
1. 12. od 16:30 – 2. skupina
CZUKR aneb čeština pro dospěláky z Ukrajiny:
5. 11., 12. 11., 19. 11, 26. 11. a 3. 12. 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.
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Farní kavárna:
6. 11. a 4. 12. po mši svaté v 7:30 a v 10:30

FARNÍ POSEL

Někteří farníci se dost možná pozastavují nad tím, že v době ekonomických problémů farnost pořizuje nějaké nové, docela nákladné předměty. Abych předešel pohoršení, tak Vás ujišťuji, že jak nákladný děkanský archiv, tak nový kávovar do farní
kavárny, tak výkonný projektor do farní učebny jsem hradil z vlastních úspor. Jiní se
snad mohou pohoršit na tím, že faráři tedy mají příliš vysoké platy. K tomu poznamenávám, že se jednalo o mé dlouhodobější úspory připravené na případné zakoupení auta, ke kterému snad jen tak nedojde, protože mi bylo darováno nové ojeté
auto, které snad ještě pěkných pár let poslouží. Buďte ujištěni, že peníze, které dáváte do sbírky, jsou na potřebnější věci, než je honosná skříň nebo druhý kávovar, co
se používá jednou za měsíc.
ET
LISTOPAD 2022
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Pro chytré hlavičky

B/ BARVY
Používání různých barev pomáhá vyzdvihnout smysl a náladu slavnosti nebo liturgického období. Víš, při jakých příležitostech si kněží oblékají jednotlivé ornáty
a proč? Spoj ornáty s popisem barvy a obrázky symbolizujícími slavené události.

A/ LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Kromě kalendáře, který rozděluje rok podle změn v přírodě, používají křesťané svůj
kalendář. Čas se v něm odvíjí podle událostí ze života Ježíše Krista, které si křesťané
připomínají při bohoslužbě. Víš, kdy putování liturgickým rokem začíná? Dokážeš
doplnit do obrázku názvy svátků, slavností a jednotlivých období?

VELKÝ PÁTEK ADVENT VÁNOCE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
VELIKONOCE KVĚTNÁ NEDĚLE
POPELEČNÍ STŘEDA
MEZIDOBÍ
BÍLÁ SOBOTA
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
SLAVNOST KRISTA KRÁLE POSTNÍ DOBA VŠICHNI SVATÍ
ZELENÝ ČTVRTEK
MEZIDOBÍ
VZPOMÍNKA NA ZEMŘELÉ
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNA JEŽÍŠE
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
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Rozpis bohoslužeb
listopad 2022
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