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Kam nedosáhneš rukama, 
tam dosáhneš modlitbou… 

(sv. Ignác z Loyoly) 
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AUDIT EFEKTIVITY 
 
  

 Ve   firmě   probíhal   externí audit 
zaměřený na „efektivitu využití fondu 
pracovní doby". Auditor  „monitoroval                     
a analyzoval" činnost jednotlivých 
zaměstnanců i celých oddělení. Nakonec 
předal vedení podniku závěry, ke kterým 
došel. Po úvodní části prezentace, která 
vyzněla velmi pozitivně, promítl jeden „slajd", na kterém byl jakýsi 
chlapík. Seděl na otáčecím křesílku zády k pracovnímu stolu, nohy 
měl na radiátoru ústředního topení a hleděl z okna kamsi na oblohu.  
 „I když jsme jinde nenašli žádné podstatné problémy," povídá 
auditor, „přesto jeden závažný nedostatek tu je. Tento muž takto 
tráví více než čtvrtinu své pracovní doby a je pro podnik vysloveně 
neefektivní!" 
 Ředitel firmy se usmál: „Tenhle člověk loni přišel s nápadem, 
který nám ušetřil víc než milion eur. A pokud si dobře pamatuji, když 
na to přišel, seděl zrovna takhle s nohama na topení.“ 
 Zastavit se, dát si nohy třeba na topení, být jen se svými 
myšlenkami a podívat se na věci s odstupem - to nemusí být vůbec 
neefektivní ztráta času. 
 A co teprve zastavit se, sepnout ruce a být se svým Bohem                 
a učit se vidět věci jeho očima... Až to zkusíš, postupně zjistíš, že 
právě tento čas je ta nejlépe využitá a nejpřínosnější část celého 
dne. 
 A to jsme se ještě nedostali k tomu nejdůležitějšímu na 
modlitbě: Být s Tím, kdo nás má rád... To už je ale něco, co se 
jakýmkoliv měřítkům efektivity zcela vymyká. 
 

P. Pavel Zahradníček 
(převzato z časopisu Milujte se!) 
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NA CESTĚ S BOHEM 
 
  

 V této naší vzdělávací rubrice na pokračování již nějaký čas 
setrváváme u třetího Božího přikázání. Dnes naposled zůstaneme                
u otázky svěcení svátečního dne skrze účast na mši svaté. 
 Moderní doba přináší moderní prostředky. Což takhle uvařit si 
kafíčko a pustit si mši svatou z rozhlasu či televize nebo se k ní 
připojit přes internet? Alespoň někteří jistě cítíme, že tu cosi 
„nehraje“.  A nejde jen o to kafíčko. 
 Zdravý člověk je vázán fyzickou účastí. Je to podobný rozdíl, 
jako když se třeba s maminkou spojím po telefonní lince anebo ji 
navštívím osobně. Mše svatá přes rozhlas, televizi, internet – to je 
veliká vymoženost a dar zvláště pro lidi více nemocné a nemohoucí. 
Ano, jim nalaďme rozhlasové vlny nebo ten správný televizní kanál či 
najděme webové stránky, aby mohli mít i takto spojení s církví ve 
stáří a nemoci. Ale my, kdo jsme zdraví a můžeme, važme si 
možnosti setkat se s Ježíšem osobně. A nejen se s ním setkat, ale též 
jej ve svaté Hostii fyzicky přijmout. To nám žádný rozhlas, televize 
ani internet nezprostředkují. Koneckonců – roky člověku přibývají                 
a nevíme, jak dlouho ještě… Kéž o nás neplatí: Dokud mohl, nechtěl, 
nyní chce a nemůže. 
 A pokud jde o nemocné, i tam platí: Žádný rozhlas, televize ani 
internet jim rozhřešení nedá a živého Ježíše v Eucharistii nepodá. 
Zprostředkovávejme tedy našim nemocným pravidelné návštěvy 
kněze – pravidelnou možnost přijímat svátosti. Je moc dobře, že asi 
padesátka nemocných a nemohoucích v naší farnosti tuto možnost 
využívá. 
 A je také dobře vědět, že máme v naší farnosti též laiky, kteří 
mají z biskupství dovolení donášet Eucharistii nemocným, a kteří 
rádi tuto službu pro nemocné konají. Je to velká posila pravidelně                 
i mimo návštěvy kněze žít z Eucharistie. Kdo by měl zájem, dejte 
vědět svému faráři – osobně či telefonicky (603 368 922). 
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PTALI JSTE SE 
 
  

 Po delší době schránka na dotazy opět vydala váš dotaz. 

Vlastně hned dva. První z nich dnes: Když se narodil Panně Marii Syn 
Boží, dali mu jméno JEŽÍŠ, jak bylo předpovězeno. Od koho dostal 
jméno KRISTUS? 
 
 Jméno JEŽÍŠ v hebrejštině znamená: „Bůh zachraňuje.“ Řecké 
slovo CHRISTOS (počeštěně KRISTUS) či hebrejské slovo MAŠŠÍACH 
(MESIÁŠ) pak v překladu znamená „Pomazaný“. Je to jeden 
z nejdůležitějších titulů Ježíše z Nazareta, který jej označuje za 
Bohem slíbeného a židy očekávaného Spasitele. V Izraeli totiž bývali 
ve jménu Boha pomazáni a zasvěceni ti, kterým Bůh svěřil zvláštní 
poslání. Byli to králové, kněží a někdy i proroci. Ježíš je ten „Boží 
pomazaný“,  který „par excellence“ je knězem, prorokem a králem. 
 Původně se tedy nejednalo o jméno, ale spíše o titul. 
Ježíšovým vlastním jménem se tento titul stal jen proto, že on 
dokonale plní božské poslání, které to jméno vyjadřuje. 
 Těžko říct, kdo a kdy přesně tento titul či jméno začal pro 
Ježíše používat. Jisté však je, že se objevuje již v novozákonních 
biblických spisech. 
 
 
   
 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
  

aneb Online debatní fórum s biskupy 
 

 Křesťanský komunitní web Signály.cz spustil nové Fórum 
církve. Přes něj mohou nejen mladí lidé posílat otázky generálnímu 
sekretáři České biskupské konference P. Stanislavu Přibylovi, který 
je buď zodpoví, nebo předá někomu z biskupů. Signály touto 
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aktivitou reagují na loňské Fórum mládeže, kde možnost pokládat 
biskupům a České biskupské konferenci dotazy či podněty                           
k zamyšlení byla jedním z hlavních přání mladých lidí. 
 Diskutovat zde může každý, podmínkou je pouze registrace na 
webu Signály.cz a autorizace (ověření identity uživatele, aby 
nevznikaly anonymní profily). Vkládat je možné otázky a podněty ze 
všech oblastí církevního života, ze společnosti nebo jakéhokoli 
dalšího směru, který s církví souvisí. „Mnohdy se mladým lidem zdá, 
že jim církev nenaslouchá, anebo nevědí, jak k jejím představitelům 
svůj názor dostat. Kdo z mladých zajede do krajského města                         
a domluví si setkání u svého biskupa? Nabízená možnost na 
Signálech má pomoci odbourat komunikační překážky, umožnit 
rozmlouvat s představiteli církve okamžitě a ze svého prostředí," 
popisuje pro KT koordinátor Signálů Václav Vacek. Fórum je 
přístupné na adrese www.signaly.cz/forumcirkve. 
 

Převzato z Katolického týdeníku 
 
 
   
 

   HLEDÁME SPRÁVCE FACEBOOKOVÝCH STRÁNEK 
  

 
 A když už jsme u internetu, tak ještě jedno pozvání, nabídka či  

prosba, týkající se naší farnosti: 

  

Chceme být online a in aneb hledáme právě Tebe! 
Hledáme správce nových facebookových stránek farnosti, kteří 
budou v pravidelných intervalech přidávat nové informace na 
Facebook farnosti. 
Chceš přispět svým dílem? Baví Tě Facebook? Máš alespoň 18 let                
a chuť něco tvořit? Hledáme právě Tebe!  
Za každého zájemce budeme rádi. Zájemci, dejte o sobě vědět otci 
Zdeňkovi. Stačí emailem na  zdenek.simicek@volny.cz 
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Co je to Facebook? 
Farnost disponuje webovými stránkami, které jsou hojně využívané 
a oblíbené řadou farníku různého věku. Rádi bychom založili také 
farní Facebook. Tento nástroj je dnes v komunikaci, zvláště mezi 
mladými lidmi, velmi důležitý. Se svými 2 miliardami aktivních 
uživatelů (červen 2017) je jednou z největších společenských sítí na 
světě. Pro uživatele to znamená přísun novinek a aktualit z farnosti 
přímo do mobilního telefonu. Našim cílem je oslovit mladší generaci 
a také širší veřejnost. 

Gabriela Pchálková 
 
 

 
 
 

PASTORAČNÍ BILANCE ROKU 2017 
  
 

Přelom roku patří již tradičně také ohlédnutí za životem farnosti 

v roce loňském skrze pohled statistiky. Jak jsme na tom byli vloni po 

pastorační stránce? 

 
 

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, 132x byla nemocným a seniorům udělena svátost 
pomazání nemocných, v náboženství (k tomuto školnímu roku) 
máme 51 dětí a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo              

 křty svatby 1. sv. přij. pohřby 

P. Polom 9 4 10 22 
Kyjovice 2 1  6 
Hlubočec 2   11 
Podvihov    1 
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19 ministrantů a zpívaly 3 scholy o celkovém počtu asi 25–30 členů. 
Máme též instrumentální scholu pro bohoslužby s dětmi a liturgický 
sbor mladých pro větší slavnosti ve farním kostele. Varhanickou 
službu vykonávalo 6 varhaníků, Eucharistii při bohoslužbách spolu 
s knězem podávalo a nemocným donášelo 5 akolytů, náboženství 
spolu s knězem vyučovala (k letošnímu školnímu roku) také                        
1 katechetka. 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…  

 
 
 

 

 

EKONOMICKÁ BILANCE ROKU 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A jaká je ekonomická bilance uplynulého roku? 
 
Příjmové položky 
 

 
 

(v Kč) 
zůstatek 

k 1.1.2017 
sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

ministerstvo 
kultury  ostatní 

příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 

371,482 705,838 200,000 224,000 71,881 1,201,719 

Kyjovice 468,462 215,647   1,439 217,086 

Hlubočec 55,129 106,773   360 107,133 

Podvihov 66,324 6,883   2,207 9,090 
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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 
294,000 Kč 2. etapa restaurování hl. oltáře 

200,000 Kč Záloha na vybavení Komunitního centra 

129,470 Kč Modernizace pohonu zvonů a věžních hodin 

25,000 Kč Projekt komunitního centra  

19,150 Kč Desátek (50%) 

18,305 Kč Účet za elektřinu – kostel 

15,949 Kč Účet za plyn na faře (50%) 

4,801 Kč Účet za elektřinu – fara (50%) 
 
 

KYJOVICE 
139,850 Kč Nábytková sestava do sakristie  

98,500 Kč Plynová topidla do kaple  

15,320 Kč Desátek (40%) 

14,036 Kč Trezor do kaple 

12,759 Kč Účet za plyn na faře (40%) 

10,513 Kč Účet za plyn v kapli 

4,546 Kč Účet za elektřinu v kapli 

3,841 Kč Účet za elektřinu – fara (40%) 

(v Kč) 
odeslané 

sbírky 
ostatní výdaje  

za rok 2017 
zůstatek 

k 31.12. 2017 

Pustá Polom -101,665 -778,396 693,140 

Kyjovice -102,879 -303,511 279,158 

Hlubočec -19,439 -28,632 114,191 

Podvihov  -3,000 72,414 
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HLUBOČEC 
15,778 Kč Účet za elektřinu v kapli  

– obsažené náklady na venkovní osvětlení jsou přeúčtovány na obec 
3,830 Kč Desátek (10%) 

3,120 Kč 2 ornáty  

3,190 Kč Účet za plyn na faře (10%) 

960 Kč Účet za elektřinu – fara (10%) 

 
PODVIHOV 

793 Kč Účet za elektřinu v kapli 

 
Připravil Marek Nigút 

 
 

 

VÝHLED NA ROK 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A co bychom rádi uskutečnili dále? 
 

PUSTÁ POLOM:  
V r. 2018 má farnost Pustá Polom v plánu  provést hrubou stavbu 
Komunitního centra. Realizace bude zajištěna stavební  firmou, 
která  bude vysoutěžena. Na tento záměr má farnost  přislíbenou 
dotaci ve výši 1 900 000 Kč  z MAS Opavsko. Další zdroje financování 
bude  zajištovat  obec Pustá Polom,  dary, půjčka z biskupství                    
a vlastní zdroje. Čeká nás také oprava soklu farního kostela                         
a kapličky Božského Srdce Páně u fary. Bude-li opět naše žádost               
o dotaci úspěšná, budeme též pokračovat v restaurování hlavního 
oltáře va farním kostele. 
 

KYJOVICE: 
V kyjovické kapli bychom chtěli opravit vnější prostor před sakristií, 
zejména stříšku, podestu a schody. Rovněž vstupní dveře do kaple 
žádají renovaci. Je potřeba vyměnit jejich dřevěnou výplň, která je 
seschlá, odstranit starý nátěr až na čisté dřevo a provést nátěr nový.  
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Dále by bylo vhodné vstup do kaple opatřit zábradlím nebo madlem 
abychom usnadnili vstup starším lidem se sníženou pohyblivostí. 
Veškeré úpravy však závisí na projednání s obcí a finančních 
možnostech a prioritách obce, která je majitelem kaple, a která 
opravy budovy kaple financuje. Pokud by obec získala dotaci na 
opravy interiéru kaple, mohli bychom z našich prostředků opravit 
lavice a pořídit nové koberce. To však má smysl až po opravách 
interiéru kaple. Rádi bychom též zrenovovali, případně zakoupili, 
betlém.  
 
HLUBOČEC: 
V r. 2018  má obec Hlubočec  v plánu provést rekonstrukci věže 
kaple. Dojde k výměně všech dřevěných prvků krovů věže včetně 
krytiny-oplechování a opravy omítek věže. Na akci má  obec 
přislíbenou dotaci ve výši  max.  700 000 Kč z ministerstva 
zemědělství. Předpoklad celé investice bude kolem 1 200 000 Kč. 
 
PODVIHOV: 
V Podvihově se na r. 2018 plánuje oprava zvonu.   
 
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 
 
 
 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 čt 01.02. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 17.00 

hod. mše svatá  
 pá 02.02. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 02.02. – od 16.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá eucharistická 

adorace a příležitost ke sv. smíření  
 pá 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu; oslava svátku 

společná při mši sv. v Kyjovicích v 17.00 hod.; při mši svaté 
žehnání svící; svíce si přineste a nechejte u sebe! 
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 ne 04.02. – v závěru bohoslužeb: svatoblažejské požehnání 
 st 07.02. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 pá 09.02. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 09.02. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 so 10.02. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 ne 11.02. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté 

Polomi na vybudování Komunitního centra 
 ne 11.02. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 11.02. – 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 

 st 14.02. – Popeleční středa; den přísného postu; mše svaté                   
s udílením popelce v 16.30 v Kyjovicích a v 18.00 h. v P. Polomi; 
příležitost k přijetí sv. smíření na začátku postní doby: 
v Kyjovicích od 15.15 do 16.20 h. a v Pusté Polomi po mši svaté 

 pá 16.02. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově 

 ne 18.02. – v Hlubočci od 06.45 do 07.20 hod. příležitost k přijetí 
sv. smíření na začátku postní doby ; v 07.30 hod. mše sv. a po ní 
možnost přijmout popelec pro ty, kdo nemohou na Popeleční 
středu 

 so 24.02. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 ne 25.02. – při bohoslužbách sbírka na Svatopetrský haléř 
 ne 25.02. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

PROSBA 
Prosím zástupce jednotlivých společenství ve farnosti i jednotlivce, 
kteří chtějí obohatit farní časopis, aby se nebáli zveřejňovat 
plánované akce i ohlédnutí za nimi. Zasílejte e-mailem na adresu 
rkf.pustapolom@doo.cz nebo předávejte osobně vždy do 10. dne 
předcházejícího měsíce (např. příspěvek do březnového čísla 
předejte do 10. února, příspěvek do dubnového čísla-do 10. března). 
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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 


