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Kdo poznal Ježíše,  
nebojí se už ničeho… 

(papež František) 
 

 



 2

 

 

TŘI DOTAZY MLADÝM LIDEM 
 
  

Otázky vznikají buď ze zvídavosti nebo neznalosti. 
Někdy z nevědomosti postavené na zkušenosti.  
 

Máte 

- domov ve sjednocené Evropě 
- možnost registrovaného partnerství 
- šanci volného cestování 
- neomezenou volbu zábavy 
- měkké tresty za delikty 
- přes sto televizních kanálů 
- perfektní antikoncepci 
- vysokoškolský titul za pár týdnů ( event. „za pár babek“ ) 
- dostupnost sexuálního vyžití na každém kroku 
- střídavou péči po rozvodu 
- možnost likvidace těhotenství 
- fantastické deodoranty 
- stejné šance v podnikání 
- garantovaná lidská práva 
- nezcizitelné občanské svobody… 

 
  Nic z toho vaši předci neměli! 
 

Tak proč  
- mi plníte psychiatrickou ordinaci, 
- utíkáte do drogového opojení 
- a pácháte sebevraždy??? 
 

Jaroslav Max Kašparů 
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TO JE TĚŽKÝ, TO SE NEDÁ… 
 
  

 Potkal jsem mladého muže, který si stěžoval, že se mu téměř 
nic nedaří, nemůže najít práci ani slečnu, se kterou by mohl 
pomýšlet na životní štěstí. 
 Trochu jsme to začali rozebírat a tu vyšlo najevo, že jeho 
vnímání světa, povinností a zodpovědnosti za vztahy je mírně 
řečeno zavádějící. Když jsem mu řekl, že takto skutečně štěstí 
nenajde a že chce-li, aby se mu dařilo, bude muset své postoje 
změnit (a některé radikálně), začal se bránit, že tak to dělají všichni 
jeho kamarádi. Zkusil jsem mu pomoci tím, že to nejsem já, kdo mu 
to radí, ale že je to moudrost a učení Církve, za které ručí Duch 
Svatý. Na to mi řekl, že učení Církve respektuje, ale že v některých 
bodech je pro něj nepochopitelné a pro jeho svědomí nepřijatelné, 
že si myslí, že v jeho případě se tak žít nedá. Marně jsem se ho 
pokoušel přimět, aby nad tím alespoň uvažoval a našel odvahu 
zkusit žít tak, jak říká Církev, že se mu to vyplatí. Řekl mi, že nejsem 
v jeho situaci a že mu nerozumím. 
 Viděl jsem ho po čase. Byl to hluboce trpící, snažně se modlící 
člověk, pro kterého byl svět i Církev jedním velkým křížem a bojem   
o to, aby uvěřil, že Bůh je dobrý, zvláště když se mu nedaří najít 
aspoň trochu štěstí, které vidí u svých (méně se modlících) přátel… 
 Jestli máš pocit, že tvá situace je neřešitelná, protože se ti to, 
co říká Církev, zdá nepochopitelné nebo nedosažitelné, modli se               
o pokoru přijmout, že Církev je moudřejší, protože za tím, co říká, 
stojí Bůh. A potom pros o sílu rovnat své pokřivené názory podle 
učení Církve. Zažiješ dobrodružství se šťastným koncem, protože 
Církev je dobrá Matka, která pro své děti chce jen to nejlepší (což 
ovšem neznamená vždy to nejlehčí). Důvěřuj jí! Na přímluvu Panny 
Marie, Matky Církve. 

o. Marek Miškovský 
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LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 
  

 Pokud použiji terminologii našeho otce biskupa, advent je již 
za dveřmi a Vánoce za brankou. Rádi byste na nějaký adventní či 
vánoční program a nevíte kam? Zvláště pro toto období jsou pro nás 
připraveny webové stránky www.krestanskevanoce.cz. Již od první 
adventní neděle 3. prosince 2017, která otevře období příprav na 
čas Vánoc, se návštěvníci mohou těšit na nové informace                               
o adventních a vánočních programech připravovaných ve farnostech 
a sborech. Třeba tam najdete i ten svůj… 
 
 
 

 

ADVENTNÍ ODPOLEDNE V HLUBOČCI 
 
  

 Srdečně Vás zveme na adventní setkání, které se uskuteční   
10. 12. 2017 od 15.00 hodin v kapli sv. Jana a Pavla v Hlubočci. 
 Těšit se můžete na vystoupení našich nejmenších dětí 
z mateřské školy v Hlubočci. Vystoupí zde také žáci ze základní školy 
v Pusté Polomi, kteří si připravili příběh ze života Mojžíše. 
 Adventní odpoledne také svým zpěvem obohatí schola 
z Hlubočce se svými hosty. 
 Součástí adventního odpoledne bude také Jarmark, kde si 
budete moci zakoupit něco malého k zakousnutí, zahřát se punčem, 
případně si zakoupit vánoční výrobky. 
 Výtěžek z prodeje bude věnován na podporu Komunitního 
centra. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu 
věže místí kaple. 
 Přijďte nás podpořit a strávit s námi příjemné adventní chvíle. 
 Na setkání s Vámi se těší schola Hlubočec. 

Jiřina Škvárová 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
          
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 čt 30.11. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 17.00 

hod. mše svatá  
 pá 01.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi; 

předvánoční návštěvy; nahlaste ty, kteří nejsou pravidelně 
navštěvováni!!! 

 pá 01.12. – od 14.00 do 16.00 hod. na faře výroba adventních 
věnečků; chvojí bude zajištěno, ostatní potřeby si přineste! 

 pá 01.12. – od 16.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá eucharistická 
adorace a příležitost ke sv. smíření 

 pá 01.12. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 so 02.12. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 ne 03.12. – při bohoslužbách žehnání adventních věnců  
 ne 03.12. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 03.12. – 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 

 st 06.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 
pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 

 pá 08.12. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 08.12. – slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu; oslava svátku společná při mši sv. v Kyjovicích 
v 17.00 h. 

 so 09.12. – výlet žáků z náboženství do trampolínového centra 
v Ostravě; školáci a rodiče byli informováni zvláštním listem 

 ne 10.12. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí; v Pusté 
Polomi na vybudování Komunitního centra 
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 od ne 10.12. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 
zapisují úmysly mší sv. na leden až březen 2018 v Pusté Polomi  

 ne 10.12. – od 15.00 hod. v kapli v Hlubočci adventní odpoledne 
– viz str. 4 

 st 13.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 
pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 

 pá 15.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově; předvánoční návštěvy; nahlaste ty, kteří 
nejsou pravidelně navštěvováni!!! 

 so 16.12. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 út 19.12. – v 16.00 hod. v kapli v Podvihově předvánoční zpívání 

dětí z MŠ 
 st 20.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 

pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 
 čt 21.12. – od 16.15 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti 

smíření; v 17.00 hod. mše svatá  
 ne 24.12. – vyjde další číslo farního časopisu 
 po 25.12. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi vánoční mše 

svatá zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
(Protože nedělní dopoledne 24. prosince patří ještě k adventu                  
a bude běžný nedělní pořádek bohoslužeb, vánoční mše svatá 
pro rodiny s dětmi letos na Štědrý den odpoledne nebude!!!) 
 

MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
 
 
 

Pustá Polom Ne 17/12     1400 – 1530 h. 

Pustá Polom Po       18/12 0630 – 0650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Pustá Polom St                     20/12 1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Hlubočec Čt  21/12 1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Kyjovice Pá  22/12 1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
 
 
 
 

 
Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček, v neděli též P. Radek Drobisz 

24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 
  
 

 Ne  
24/12 

Po  
25/12 

Út 
26/12 

Ne 
31/12 

Po 
01/01 

P. Polom 
  1030* 

2200 1030 1030  1030 1030 

Kyjovice   0900* 0900 0900   0900 0900 

Hlubočec   0730* 1700    0730 1700 
 
 
 

 

* adventní bohoslužba 

 
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
  

 Pan farář na svých cestách srazí malého ptáčka. Ptáček se 
nehábá, ale dýchá. Křesťanská láska ke všemu stvoření pohne pana 
faráře, aby ptáčka vzal na faru, uložil ho do klece, nadrobil mu 
kousek chleba a dal do misky trochu vody, kdyby přece jenom… 
Ptáček se po nějaké době probere, rozhlédne se kolem sebe (všude 
mříže, chléb, voda) a okamžitě vyhodnotí situaci: „Ježkovy zraky, já 
ho zabil!!!“  
 
„Proč jste manželku nezachránil, když jste viděl, že se topí?“ ptá se 
pan farář při vyřizování pohřbu. 
„Jak jsem měl vědět, že se topí? Vřískala jako obvykle!“  
 
Josífek se před Vánocemi modlí a na konci modlitby zakřičí: „Ježíšku, 
dones mi kolo!“  
„Ježíšek není hluchý!“ domlouvá mu maminka. 
„Ježíšek ne, ale babka ano!“  
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom. NEPRODEJNÉ! 
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


