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  JAKO DÍTĚ 
 Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za velikými věcmi  pro mě nedostižnými. Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši jako dítě na matčině klíně; jako dítě, tak je má duše ve mně. 

                                              Žalm 131 (130)   
  UKÁZAT SVÉ PANENKY 
 Při zastupování v jedné farnosti jsem si všiml velké dětské panenky vystavené na bočním oltáři. Zeptal jsem se dětí: „Proč tu máte tu panenku?" Ozvala se jedna malá holčička: „To je moje panenka! Přinesla jsem ji ukázat Ježíškovi." Měli bychom se v mnohém učit od dětí. Pro to děvčátko je Ježíš součástí jejího světa, tak jako maminka nebo tatínek. Je to někdo, kdo ji má rád, a proto se zajímá i o její panenku. Učme se od toho děvčátka nosit Ježíši „ukázat svoje panenky". Pocítíme pak mnohem víc jeho blízkost a přátelskou spoluúčast na našem životě.  Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze  
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  NA CESTĚ S BOHEM 
  Nyní opět k rozumovému pohledu na život z víry, jak nám jej představuje první přikázání. Dnes již jen útržkovitě o tom, co zde k tomuto tématu ještě nezaznělo a zaznít by mělo. Odpadnout od víry – zříci se jí, nebo svou víru před druhými zapřít, to jsou jistě závažné věci.  Pokud jde o stud za víru, náš papež František k tomu říká tato slova: Ostych je hřích, když se říká: „Ano, já věřím, ale skrývám to, aby to nebylo tolik vidět.“ Trochu tady, trochu tam a víru – jak říkali naši předkové – šolichat, protože se stydím ji žít naplno. To není víra. A jak je tomu třeba s pochybnostmi ve víře? Pokud v nás nějaký takový otazník sám o sobě vznikne, to ještě samo o sobě není hříchem. Někdy může jít o velmi pravdivé hledání. Ovšem nemáme nechat pochybnost v sobě růst. Nejlépe je vyřešit ji rozhovorem s knězem či s někým, kdo je ve víře vzdělaný. Může tomu být jako s jablkem: Objeví-li se v něm hnilobná tečka, je třeba ji vykrojit, jinak shnije celé jablko (a od něj třeba i jablka jiná).  Proviňuje se pouze ten, kdo své pochybnosti neřeší a vydává tak svou víru do nebezpečí nebo ten, kdo přímo souhlasí s myšlenkou, že by mohlo být nepravdou, co Bůh zjevil a co církev k věření závazně předkládá (tvrdošíjná pochybnost).  Slůvko závěrem: Každý řeka, i ta nejmohutnější, má někde svůj počátek, svůj pramen. Každá víra, i ta nejsilnější – taktéž. Jistě: Víra je na prvém místě Boží dar. Bůh nám jej však často dává také skrze lidi. Kdo stál u počátku mé víry, mého vztahu k Bohu? Kdo mi na cestě víry nejvíce pomohl? Což takhle těmto lidem za zprostředkování tohoto nesmírného daru výslovně poděkovat?! 
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  PTALI JSTE SE 
  Dotaz pro toto číslo časopisu je opět z Kyjovic a je opět ryze praktický: Mohlo by se najít důstojnější místo pro ustavení tří křížů v kyjovické kapli (jsou v úklidové místnosti pod schodištěm, ať se     o ně neopírají smetáky)? 
  Díky za upozornění! Smetáky se v době mé návštěvy sice                 o kříže neopíraly, ale důstojnější místo si procesní kříže jistě zaslouží. Vlastně už se stalo. Jsou již hezky pověšené na zdi za oltářem.   TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
  
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 Tento rodný list věnovali rodiče Josef a Barbora svému dítěti narozenému v Bílovci v roce 1807. Jeho krása vynikne hlavně při barevném tisku.  Jaká jsou ale výročí letošního roku v naší farnosti? 
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Na to by ne zcela úplně mohlo odpovědět naše historické farní kalendárium 2017. 
 397 1620. výročí úmrtí sv. Martina (316-397), patrona naší farnosti. 1377  Pustá Polom při rozdělení Opavska připadla jako klášterní ves k majetku opavských knížat Přemka a Václava. První zmínky                       o Kyjovicích a Těškovicích na polomském újezdu.  1487 První zmínka o Hlubočci 1547 Dne 28.2.1547 zemřel v Opavě Lukáš, farář v Pusté Polomi přizabitý od vršovského fojta, který se zasloužil o obnovu Pusté Polomi zpustošené po kořistnických výpravách  vzdorokrále Matyáše Korvína na Moravě a ve Slezsku. 1617 Josef František Kochtán zvaný “Roháč”  podle toho, že nosil kvadrátek, první rodák z Pusté Polomi, který studoval na olomoucké univerzitě (1609) odchází jako  kněz do Hradce n. Moravicí. 1717  Vznik panství Kyjovice. Karel Max z Kalkreuthu odkazuje svým synům Karlu, Františkovi a Antonínovi vsi  Kyjovice, Těškovice a Pustou Polom. 1777 Antonín Guido Kalkreuth z Dulska nechal postavit polomskou faru.  1807 Narodil se Josef Pavlík, kněz z Hlubočce, syn mlynáře č.43 , vysvěcen r. 1835. Zemřel v Jindřichově 24.4.1862.  1827 Jan Havrlant, rodák z Pusté Polomi (nar. 21.5.1802),  vysvěcen na kněze. Sloužil v Kateřinkách, kde zemřel 1.5.1871. 1887 Zemřel Theodor hr. Falkenhayn (7.2.1811 - † 24.4.1887), pán na Kyjovicích, patron farnosti a stavitel těškovické kaple. Pohřben v Pusté Polomi. 1887 Zemřela Ida, sv. p. Hauerová (23.3.1820 - † 3.9.1887), manželka Theodora, patronka farnosti. Pohřbena v Pusté Polomi. 
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1877 Narodil se Friedrich Theodor hr. Stolber-Stolberg dne 14.12.1877. Patron farnosti. Stavitel kyjovické kaple. Pohřben v Kyjovicích (zemř. 28.3.1954). 1877 Narodila se Antonie Landsberg-Velen v Drensteinfurtu dne 13.6.1877. Patronka farnosti. Pohřbena v Kyjovicích. (zemř. 29.9.1964) 1887 Narodil se Alois Stoniš, rodák z Hlubočce dne 22.6.1887. Vysvěcen na  kněze dne 5.7.1911. Děkan ve Veselí na Moravě a administrátor v Bzenci . 1907 Narodil se Alois Kupka, rodák z Pusté Polomi dne 21.1.1907, děkan v Krnově. 1917 Narodila se Maria Regina Stolberg z Kyjovic, řeholní sestra  (*7.9.1917- †10.5.2010). Dcera hraběte Bedřicha Stolberga, posledního majitele velkostatku Kyjovice. Pohřbena                            v Kyjovicích. 1917 Zemřel Valentin Staněk, kněz z Pusté Polomi, kooperátor                  v Kyjově, kde zemřel 19.7.1917, správce a katecheta kyjovského gymnazia. Pohřben v Pusté Polomi. 1937 Vojtěch Bílek se dne  1.4.1937 stal farářem v Pusté Polomi. 1937 Pustá Polom byla připojena k Sudetenlandu. Okupace omezila používání  češtiny jen na školu a bohoslužby. 1937 Z majetkového odkazu kněze Jana Šamárka byla dokončena stavba kláštera. Za války zde bylo sídlo německé okupační správy, po válce pak mateřská a národní škola, dnes slouží jako obytný obecní dům . 1937  Bedřich Bohdal z Hlubočce byl vysvěcen dne 19.6.1937 na kněze. Primici měl 3.7. toho roku  v Pusté Polomi. Byl vězněn za odpor proti komunistickému režimu v r. 1948 a 1972.  1957 Zemřel kněz Vincent Vaněk, rodák z Budišovic 16.7.1875-6.6.1957, majitel záslužného kříže sv. Cyrila a Metoda od arcibiskupa sofijskoplovdivského. 1997 Kněz Jaroslav Brhel předal duchovní správu ve farnosti                    P. Janu Kučerovi. Sestavil Petr Stoniš 
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  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
  Už jste někdy slyšeli o vatikánském rozhlasu? Možná jej                            i posloucháte. A víte, že vatikánský rozhlas má i své zajímavé webové stránky? Jejich adresa je www.radiovaticana.cz.   Naleznete zde nejen program a frekvence českého vysílání tohoto rozhlasu, ale také zprávy z dění ve Vatikánu, potažmo informace o důležitých událostech v církvi, promluvy a encykliky papeže Františka, informace o jeho činech i cestách, fotogalerii                     i publicistiku, rozhovory i zvukový archív a leccos dalšího.   
  EKONOMICKÁ BILANCE LET 2015 A 2016 
  Teď již podrobnější vhled do ekonomiky naší farnosti. Nejen za uplynulý rok, ale též za rok předloňský. Snad jen na vysvětlenou:  Z rozhodnutí biskupství, které bylo dáno zvláště restitucemi                         a souvisejícími nároky na správu majetku, všechny farnosti musely povinně přejít z jednoduchého na podvojné účetnictví. Vedení účetnictví bylo farnostem odebráno a z důvodu jednotného vedení     a jednotných výstupů bylo svěřeno děkanátním účetním. Účetní program se postupně „utřepával“ a dolaďoval, paní účetní byly zavaleny spoustou povinností. V našem děkanátu navíc nastala situce, kdy paní účetní musela nejprve zastupovat nemocnou kolegyni, nakonec dlouhodobě onemocněla sama. Bilance roku 2015 pro potřeby farnosti byla přes opakované urgence faráře po celý minulý rok „nedobytná“. Děkuji nové paní účetní Anně Klučíkové                a panu Markovi Nigútovi z Ekonomické rady farnosti za ochotné                 a odborné zpracování ekonomické bilance za léta 2015 a 2016. Zde je k dispozici: 
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ROK 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Příjmové položky 
 

 Výdajové položky 

 Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných režijních nákladů spojených s životem farností jsou nejvyšší výdaje farností tvořeny také těmito položkami:  PUSTÁ POLOM 
634.795 Kč Opravy fasády farního kostela – 2. etapa 

37.632 Kč Hudební nástroje pro scholu 
31.000 Kč Oprava varhan 
31.000 Kč Správní poplatek – orlovna 

(v Kč) zůstatek k 1.1.2015 sbírky, dary příspěvek obce 
Dotace MAS 

Pastorační fond biskupství  ostatní příjem celkem 
Pustá Polom 133.411 575.871 250.000 10.400 15.000 138.200 989.471 
Kyjovice 493.543 236.914    236.914 
Hlubočec 28.055 84.217   1.165 85.382 
Podvihov 47.317 51.363    51.363 

(v Kč) odeslané sbírky ostatní výdaje  za rok 2015 zůstatek k 31.12. 2015 
Pustá Polom -101.920 -832.276 188.686 
Kyjovice -102.142 -209.297 419.018 
Hlubočec -22.597 -34.212 56.628 
Podvihov -14.983 -22.764 60.933 
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18.600 Kč Záloha na elektřinu – kostel 
11.858 Kč Židle ke svatbám 
11.033 Kč Oprava dveří na faře – bezpečnostní zámky 
10.296 Kč Záloha na plyn fary  

7.505 Kč Výměna sněhových zachytačů – fara  
5.500 Kč Oprava kněžského hrobu 
5.082 Kč Výsadba líp u kostela 
3.564 Kč Záloha na elektřinu – fara 

  KYJOVICE 
130.000 Kč Spoluúčast na opravách kaple 

10.296 Kč Záloha na plyn – fara  
9.480 Kč Židle do kaple, sakristie a místnosti pro děti 
8.400 Kč Záloha na plyn – kaple  
7.505 Kč Výměna sněhových zachytačů – fara  
3.564 Kč Záloha na elektřinu – fara 
2.400 Kč Záloha na elektřinu – kaple  

  HLUBOČEC 
5.304 Kč Záloha na plyn – fara 
3.753 Kč Výměna sněhových zachytačů – fara 
3.600 Kč Záloha na elektřinu – kaple 
1.836 Kč Záloha na elektřinu – fara 

  PODVIHOV 
5.304 Kč Záloha na plyn – fara 
3.753 Kč Výměna sněhových zachytačů – fara 

 1.836 Kč Záloha na elektřinu – fara  
600 Kč Záloha na elektřinu – kaple  

 Zpracovala: Anna Klučíková  
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ROK 2016 
  Příjmové položky 

 

  Výdajové položky  

  Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných režijních nákladů spojených s životem farností jsou nejvyšší výdaje farností tvořeny také těmito položkami:   

(v Kč) zůstatek k 1.1.2016 sbírky, dary příspěvek obce 
ministerstvo kultury & zemědělství  ostatní příjem celkem 

Pustá Polom 188,686 677,293 200,000 250,000 249,000 91,740 1,468,033 
Kyjovice 419,018 211,756   2,383 214,139 
Hlubočec 56,628 77,033   15,461 92,494 
Podvihov 60,933 44,201    44,201 

(v Kč) odeslané sbírky ostatní výdaje  za rok 2016 zůstatek k 31.12. 2016 
Pustá Polom -93,162 -1,192,075 371,482 
Kyjovice -101,675 -63,020 468,462 
Hlubočec -26,210 -67,783 55,129 
Podvihov -19,973 -18,837 66,324 
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PUSTÁ POLOM 
490,492 Kč Opravy fasády farního kostela – 3. etapa 
278,300 Kč 1. etapa restaurování hl. oltáře 
200,000 Kč Záloha na stavební materiál – Komunitní centrum 

17,400 Kč Záloha na elektřinu – kostel 
10,296 Kč Záloha na plyn – fara   

4,356 Kč Záloha na elektřinu – fara  
   KYJOVICE 

10,296 Kč Záloha na plyn – fara   
9,000 Kč Bezdrátový set (ozvučení kaple) 
8,400 Kč Záloha na plyn – kaple   
4,356 Kč Záloha na elektřinu – fara 
3,600 Kč Záloha na elektřinu – kaple  
3,183 Kč Vánoční ozdoby 

 HLUBOČEC 
42,980 Kč Koberec do kaple 

5,400 Kč Záloha na elektřinu – kaple 
5,304 Kč Záloha na plyn – fara  
2,244 Kč Záloha na elektřinu – fara 

 PODVIHOV 
5,304 Kč Záloha na plyn – fara  
4,510 Kč Oltářní plachty 
3,000 Kč Záloha na elektřinu – kaple  
2,244 Kč Záloha na elektřinu – fara  

  Zpracoval: Ing. Marek Nigút    
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  PASTORAČNÍ BILANCE ROKU 2016 

  
 A ještě pastorační statistika. Jaký byl život farnosti v tomto směru? 

 Pod Pustou Polom jsou zahrnuti také farníci ostatních obcí, jimž byly svátosti a svátostiny uděleny ve farním kostele.  Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 10.000 svatých přijímání, 140x byla nemocným a seniorům udělena svátost pomazání nemocných, v náboženství jsme měli 60 dětí                                 a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo 22 ministrantů, zpívaly 3 scholy o celkovém počtu asi 25 mladých                     a farní chrámový sbor o počtu cca 20 lidí. Varhanickou službu vykonávalo 7 varhaníků, Eucharistii při bohoslužbách spolu s knězem podávali a nemocným donášeli 4 akolyté, náboženství spolu s knězem vyučovaly také 2 katechetky. Kostel i všechny kaple mají své kostelníky. Samozřejmostí je též péče farníků o svůj kostel                      i kaple.   Pán Bůh odplať všem, kteří na životě naší farnosti ať už v pastorační či ekonomické rovině mají „otisk prstu“ či něčeho většího. Toto poděkování nechť je zároveň novou prosbou…   Výhled na rok 2017 bude z kapacitních důvodů otištěn v příštím čísle farního časopisu. 

 křty svatby 1. sv. přij. biřmování pohřby 
P. Polom 4 2 7 2 12 Kyjovice  1   3 Hlubočec     4 
Podvihov     1 
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  OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 

  Rád otiskuji vaše malá ohlédnutí, která jste do Přístavu dodali…  
 
 
 
 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA ANEB NENÍ TO JEN O TOM ZAZVONIT U DVEŘÍ  Ve dnech 6. a 7. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Letos rekordních 19 skupinek koledníků navštívilo s písní „My tři králové“ naše domovy. Již tradičně rozdávali kalendáře, cukr a na dveře psali známá písmena K+M+B a rok 2017. Tentokrát byla opravdu velká zima a tak promrzlí koledníci museli prokázat dostatek odvahy, odhodlanosti, obětovat svůj čas a pohodlí teplého domova, aby pro Charitu Hrabyně vykoledovali nějaký příspěvek. Musím uznat, že letos více než kdy jindy nás lidé zvali do svých příbytků a umožnili nám tak zahřát se – děkujeme! Snad jsme Vám                i přes všechny obtíže přinesli nejen dárky, ale i radost a úsměv.  K tomu, aby Vás koledníci mohli navštívit, bylo potřeba nemalého úsilí. Práce a organizace kolem sbírky se jako každoročně ujala paní Daniela Krajzlová. Dala dohromady skupinky, rozdělila ulice a nafotila mapky s popisem, kdo kam půjde. Se sháněním koledníků pomohl pan Jaroslav Krajzl, který má jako učitel přece jen blíž k dětem ve škole než kdokoliv z nás a oslovil je. O vyprané                      a vyžehlené oblečení  koledníků se postarala paní Marie Stonišová, takže jsme si ho nemuseli shánět a chystat sami.  Samotné koledování bylo rozděleno do dvou dnů tak, aby si děti mezi sebou prostřídaly oblečení a abychom vyhověli časovým možnostem každého zúčastněného. V pátek v 16:30 se v kostele sešla první část koledníků a po obléknutí se do rochet či plášťů, vyzbrojeni pokladničkami, vyrazili do ulic. Asi po hodině se sešli všichni na faře, kde již zmíněné ženy připravily teplý čaj a každý dostal koblížky, sponzorský dar OÚ Pustá Polom a farnosti. V sobotu se v 9 hodin sešla zbylá část dětí a vše probíhalo podobně. 
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 Chtěla jsem naznačit, jaké množství práce a starostí je se sbírkou spojené. Díky ochotě zmíněných lidí můžeme být vděčni, že naše domovy koledníci navštíví. Takto zorganizovaná sbírka                          a v podstatě vše zajištěno do puntíku (oblečení, občerstvení atd..), jako je to u nás v Pusté Polomi, není všude samozřejmostí. Stále jsou ještě místa, kde koledníci nepřicházejí, protože se nenašli lidé, kteří by s nadšením „do toho“ šli. Proto mi dovolte touto formou moc poděkovat všem, kteří přišli pomoci a přiložili ruku k dílu i těm, kteří přispěli finančním darem.   Na závěr  si položme otázku: „Mohu s něčím příště pomoci                  i já“?  Za Pustou Polom Petra Marešová  
V Pusté Polomi se celkem vykoledovala krásná částka 65 598 Kč. Celkový počet koledníků byl 63 dětí a dospělých, nejstarší koledník má 73 let a nejmladší má 3 roky. Celkový počet kasiček byl 19 ks. Děkujeme za vaši štědrost a solidaritu. 
 Za Pustou Polom Dana Krajzlová  
V sobotu 7. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem občanům za vlídné přijetí koledníčků a za projevenou štědrost. Děkujeme za ochotu a obětavost také koledníčkům, vedoucím skupinek a všem, kteří se na průběhu sbírky podíleli. Vybrané peněžní dary občanů ve výši 50 097,- Kč byly předány pracovníkům Charity Hrabyně. 

 Za Kyjovice Jindřiška Vdovičíková   Souhrnné informace ze všech obcí farnosti budou zveřejněny v březnovém čísle Přístavu.                                                                   - z -  
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  INFORMAČNÍ SERVIS 
 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 mimořádně po 30.01. – v Hlubočci od 16.30 hod. příležitost ke sv. smíření  a v 17.00 hod. mše svatá 
 st 01.02. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka  
 čt 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu; oslava svátku společná při mši sv. v Pusté Polomi v 17.00 hod.; při mši svaté žehnání svící; svíce si přineste a nechejte u sebe! 
 pá 03.02. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 03.02. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 pá 03.02. – od 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Podvihově  farní ples; odjezdy autobusu: 19.10 – Kyjovice, kaple; 19.20 – Pustá Polom, parkoviště pod kostelem; 19.30 – Hlubočec,  za křižovatkou na Podvihov; odjezdy zpět: 01.00 (po tombole), druhý odjezd po skončení plesu 
 ne 05.02. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy 
 ne 05.02. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
 ne 05.02. – v závěru všech bohoslužeb: svatoblažejské požehnání 
 pá 10.02. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově  
 ne 12.02. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí,  v Pusté Polomi na přebudování orlovny  
 pá 17.02. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích (1.část) 
 ne 19.02. – při bohoslužbách sbírka na Svatopetrský haléř  
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 pá 24.02. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích návštěvy nemocných na pokojích (2.část) 
 ne 26.02. – vyjde další číslo farního časopisu 
 nácviky chrámového sboru – dle aktuální domluvy   
  BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
Jde takhle unavený starší muž a přemýšlí o životě. Nejednou se zatáhne obloha a zvučným hlasem promluví Bůh: „Protože jsi mě celý život věrně následoval, splním ti jedno přání.“ Muž pohotově odpoví: Postav most na Havaj, abych si tam mohl kdykoliv zajet!“ Bůh odpověděl: „To není zrovna jednoduché. Dovedeš si představit ty pilíře sahající až na dno Pacifiku? To množství betonu a oceli k jejich vybudování? Zamysli se ještě jednou a zkus vymyslet něco jednoduššího.“ Muž se znovu zamyslel a konečně řekl: „Bože, přál bych si rozumět své ženě. Chtěl bych vědět, jak se cítí, na co myslí, když se mnou nemluví, proč pláče, co tím myslí, když říká, že se nic neděje. A jak mohu svou ženu učinit opravdu šťastnou.“ Bůh se na chvíli zamyslí a povídá: „Mají být na tom mostě dva pruhy nebo čtyři?“  
 Posílá Pepíček mamince SMS: „Mám poznámku z náboženství. Připrav tatínka!“  Vzápětí přijde odpověď: „Tatínek připraven. Teď se připrav ty!!!“  
 „Pane faráři, proč vždycky odpovídáte otázkou?“ „A proč ne?“   
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


