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Když budeme jednat podle Ježíšových slov, 
lidé nás povýší. Povýší nás na kříž… 

(P. Pavel Jiřík) 
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PRAVÝ PŮST 
  
 
 

Je to snad pravý půst 
vzdát se slanin, 

zvěřiny? 
Je snad půst věcí úst? 
Je snad půst dát si slib 

z masa nepojíst, 
o to víc 

na talíř si nabrat ryb? 
Lačnět a v hadrech bloudit 

na odiv lidu, 
bez klidu 

klopit zrak, vzdechy loudit? 
 

Ne, půst je víc, je sklizeň! 
Svaž snopy své 

a dej 
jíst duši, má hlad, žízeň! 

 
V ten čas se hněvu vzdej, 

záště, zlých řečí, 
všech křečí, 

změň život, směr mu dej! 
 

Tříbením ducha rostem. 
Zmoř hladem hřích, 

ne břich, 
pak prošels pravým postem! 

 
Robert Herrick 

 



 3

 

 

SÍLA MODLITBY A SEBEZÁPORU 
 
 

 Když jsem se vdávala, měla jsem 
velké plány. Moc jsem si přála mít víc 
dětí. Přála jsem si to i přesto, že jsem od 
čtrnácti let nemocná, a tak prakticky 
není okamžik bez bolesti. I manžel měl 
na přijetí dětí podobný velkorysý 
pohled. 

 Ale v životě to většinou nebývá tak, jak si naplánujeme. Děti 
stále nepřicházely a zvlášť já jsem to nesla s velkou vnitřní bolestí. 
Když jsme byli už téměř dva roky po svatbě, roztesknil mě i pohled 
na kočárek, který jsme náhodou potkali. Nadále jsme se s manželem 
modlili a vše svěřovali do Božích rukou. Přiznám se ale, že to pro mě 
nebylo vůbec jednoduché. 
 Začátkem postní doby jsme s manželem přemýšleli, jak 
tentokrát tuto posvátnou dobu prožijeme a co Bohu můžeme 
nabídnout. Společně jsme se domluvili, že tentokrát prožijeme celý 
půst ve zdrženlivosti a odřekneme si společný intimní život. Byli jsme 
toho názoru, že když si něco chceme odříct z lásky k Pánu, pak by 
nás to taky mělo něco stát. 
 A co nám Bůh dal? 
 Odpověď přišla nečekaně brzy. Dítě bylo počaté hned ve 
velikonočním oktávu. 
 Díky, Pane! 
 Víc dětí nám Bůh nesvěřil. Tuto naši zkušenost ale píši i jako 
povzbuzení pro manžele, kteří marně čekají na radostnou událost. 
 

Jarmila  
(převzato z časopisu Milujte se!)    
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NA CESTĚ S BOHEM 
 
 V naší vzdělávací rubrice si na pokračování vyprávíme o slavení 
neděle. Není břemenem. Je darem. Je svátkem. A součástí 
svátečnosti tohoto dne je také sváteční klid. 
 Nejsme mašiny, jsme lidé. Koneckonců i ta mašina se musí 
občas vypnout a provést její údržba. Tím spíše to platí o nás lidech. 
Neodpočívat – to znamená vyčerpávat se a ztrácet výkon. Kdo 
odpočinkem načerpá nových sil, osvěží se a může pak úplně jinak 
fungovat. 
 Proto o nedělích a zasvěcených svátcích se máme zdržovat 
takových prací a činností, které překážejí bohoslužbě a radosti                      
a odpočinku, které jsou těmto dnům vlastní. 
 Neděle a svátky se však nesmí stát pouští. Je určitě normální               
i v neděli vařit nebo po obědě uklidit. Potřeby rodiny nebo velká 
společenská užitečnost jsou jistě oprávněnou omluvou od 
zachovávání svátečního klidu. Tak je např. možno pracovat tam, kde 
není možno provoz přerušit (hutě, elektrárny, zdravotnictví…), ve 
veřejně užitečných zařízeních, které pomáhají druhým lépe prožít 
neděli (benzínová čerpadla, restaurace, doprava…), jsou dovoleny 
práce v době katastrof, výpadků, tísně, v době žní, je-li skutečná 
nutnost. Také mohou pracovat podřízení, kterým je práce uložena 
bez spravedlivého důvodu, pokud by s odmítnutím této práce pro ně 
vzešla velká škoda. Rovněž není hříchem rekreační práce, která je 
koníčkem, která působí člověku potěšení, radost, uvolnění, jako 
např. když člověk, který celý týden pracoval duševně, si v neděli pro 
potěšení okope kytičky před okny. Na druhou stranu např. 
odreagovávat se v neděli řezáním dřeva na „cirkuli“, to už však 
znamená rušit nedělní klid svých bližních. Bylo by to provinění proti 
lásce k bližním. To se prostě v neděli nedělá.  
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PTALI JSTE SE 
 
 A opět k zatím poslednímu z vašich dotazů: V kolika letech 
zemřela Panna Maria? 
 
 Vezměme to od konce: Co víme jistě a co je zároveň článkem 
naší víry, je to, že po skončení života byla Panna Maria s tělem i duší 
vzata do nebeské slávy. Nic podrobnějšího z biblických ani jiných 
spolehlivých pramenů nevyčteme. 
 Pokud vím, teologové spíše vedli diskuse a rozcházeli se 
v názorech na to, jak dlouho ještě Panna Maria po Ježíšově smrti,                
vzkříšení a nanebevstoupení zde na zemi žila, kde vlastně zemřela                
a byla vzkříšena a přenesena nebo zda-li vůbec zemřela či vešla do 
Kristovy slávy přímo. 
 Popravdě řečeno: S jistotou nevíme ani kde, ani kdy, ani jak to 
Bůh udělal. Mohl to udělat tak či onak. Ale pro naši víru to není 
podstatné. Podstatné je to, co víme jistě a co je zjevenou pravdou 
Boží: Po skončení života byla Panna Maria s tělem i duší vzata do 
nebeské slávy. A jak to kdosi krásně řekl a jak to stále znovu 
zakoušíme i v přítomné době: Máme v nebi Matku, která se na nás 
dívá lidskýma očima a která nás miluje lidským srdcem. Využijme 
toho! 
 
  

 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 
 Letošní prostředky ušetřené postem věnujeme organizaci 
„Likvidace lepry“, která pečuje především o malomocné a lidi trpící 
tuberkulózou v tzv. „třetím světě“. Více o minulosti, přítomnosti                 
i činnosti této organizace zřízené pražským arcibiskupem naleznete 
na webových stránkách http://www.likvidacelepry.cz/. 
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ČÍM ŽIJEME 
 
 A jaký byl přelom starého a nového roku? 
 Po výměně elektroinstalace se nám z kaple v Kyjovicích stala 
do jisté míry „temnice“. Zvlášť markantní to bylo při večerních 
bohoslužbách po setmění. V prosinci jsme to pořešili (byť jen 
provizorně) pořízením dalších svítidel. 
 Tradiční poděkování patří všem, kdo připravili a vyzdobili náš 
kostel a kaple a kdo spolupracovali na liturgii vánočních svátků. 
 První polovina ledna se opět nesla ve znamení Tříkrálového 
koledování a sbírky pro Charitu. Dík patří všem organizátorům, 
vedoucím skupinek i koledníkům. Zvláště dětem rád připomínám, že 
asi nemají ještě moc peněz, aby takto pomáhaly potřebným. Ale tím, 
že se propůjčily koledování, pomohly moc. 
 Dej a bude ti dáno. Právě v době konání Tříkrálové sbírky jsme 
z biskupství obdrželi informaci, že naše žádost o evropskou dotaci na 
Komunitní centrum prošla také závěrečným ověřením způsobilosti,               
a že naše žádost splnila všechna požadovaná kritéria, a že tedy 
dotace z MAS Opavsko ve výši 1 900 000 je již jistá. 
 Proběhlo také výběrové řízení na dodavatele hrubé stavby. Je 
nám potěšením, že soutěž vyhrála firma našeho farníka p. Petra 
Kňury. 
 Díky za vaše reakce, které potvrdily, že velkým zážitkem pro 
mládež i pro dospělé byla v sobotu 20. ledna duchovní obnova                
s P. Adamem Ruckim. Kdo nepřišel, o moc přišel… 
 Poděkování patří též všem, kdo zorganizovali farní ples, který 
se uskutečnil 26. ledna, a ujali se při něm všech potřebných služeb. 
Je dobře, že mezi pomocníky je i nová „mladá krev“. 
 A víte co? Taky je fajn, že po loňské „šňůře“ 40 pohřbů do 
uzávěrky toho čísla časopisu, tj. do 16. února v naší farnosti nebyl 
letos ještě žádný pohřeb. No – abych nezapomněl, jak se to dělá, 
tak jsem si to osvěžil alespoň při zástupu ve Velké Polomi.  
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PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 
 
 
 

Děkujeme za vaši štědrost a ochotu. Mluvím o tříkrálové sbírce, 
která byla již osmnáctá v pořadí. Velké díky patří všem 15 dospělým, 
kteří ochotně provázeli 54 dětí a navštívili vaše domovy. Popřáli 
dlouhá léta, zapsali požehnání na veřeje dveří a pomohli získat 
vysokou částku 69 570 Kč, která pomůže všem potřebným. 

Za Pustou Polom Dana Krajzlová 
 
Výsledky Tříkrálové sbírky: 
Pustá Polom  69 570 Kč 
Kyjovice          52 489 Kč 
Hlubočec  21 030 Kč 
Podvihov  25 951 Kč 
Budišovice  32 024 Kč 
 
 
 

 

SETKÁNÍ S P. ADAMEM RUCKIM 
 
 V sobotu 20. ledna jsme se kolem 10. hodiny sešli na faře. Bylo 
nás tam dvanáct. Vše jsme zahájili modlitbou a také komickou 
„čínskou hymnou“, kterou nám zahrál P. Adam na kytaru. Po písni 
nám vyprávěl o nějakém německém knězi, který se pokoušel česky 
vyprávět evangelium o utišení bouře, ale vyznělo to komicky. 
 Po další tentokrát známé písni z Koinonie začalo to, na co jsme 
čekali. P. Adam nám začal přednášel o darech Ducha Svatého.                   
O jeho síle a také jaké by to bylo, kdyby zde na zemi nebyl. Povídal 
také o svých zkušenostech, které zažil, když vedl spolčo a také 
nezapomenutelné chvíle z doby, kdy byl vězněn a souzen. Když byl 
uvězněn, tak se cítil oslaben a říkal Bohu, proč to muselo takto 
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dopadnout, když se tolik snažili. Najednou opět pocítil Ducha 
Svatého a začal chválit Boha. Řekl nám, abychom si na tento jeho 
zážitek vzpomněli, když budeme také podobně oslabeni. Poté, co ho 
přivedli k soudu, vzpomněl si na Písmo svaté, kde Ježíš mluví o tom, 
že nás budou kvůli němu soudit, a řekl si, že je to stále pravda. Když 
měl pak říci svoji obhajobu, zapomněl najednou na svůj nachystaný 
proslov, a znovu pocítil Ducha Svatého, který skrze něj mluvil. Prý 
ani nevěděl, co říká, ale když domluvil, tak ne že jen na něj soudci 
hleděli s otevřenou pusou, ale lidé si také utírali slzy. Soudci mu 
bohužel neřekli, že je nevinný, proto ho na pár měsíců uvěznili. 
 Vyprávěl nám také o předávání Boží lásky. Připomněl, že právě 
teď se vrací ta doba, kdy bychom měli tuto schopnost používat. 
 Když po hodině oznámil, že bychom měli pomalu končit, 
zazpívali jsme asi tři písničky a ukončili naše setkání modlitbou. Sice 
jsme už jakoby skončili, ale stejně jsme si tam ještě půl hodiny 
povídali. 
 Po zbytek týdne jsem stále pociťovala Ducha Svatého v mém 
srdci, a věřím, že jsem nebyla sama. 

Barbora Javorková 
  
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na misie                                                     10/2017 13.227 11.450    2.740 
Na opravy*                      11/2017   9.902   6.120    2.535 
Na Biblické dílo               11/2017   5.324   3.899    1.106 
Na opravy*                      12/2017   8.310   4.640    1.900 
Na Komunitní centrum          01/2018   6.576   4.815    1.160 

* - na opravy kaplí, v Pusté Polomi na Komunitní centrum 
 

Výnos z prodeje misijních perníčků (Pustá Polom 10/2017)  : 4.195 Kč 
Výnos z adventního jarmarku (Hlubočec 12/2017)                  : 6.846 Kč 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 čt 01.03. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 17.00 

hod. mše svatá  
 pá 02.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi; 

předvelikonoční návštěvy – nahlaste ty, kdo nejsou navštěvováni 
pravidelně! 

 pá 02.03. – od 16.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá eucharistická 
adorace a příležitost ke sv. smíření  

 pá 09.03. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

 so 10.03. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 ne 11.03. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté 

Polomi na vybudování Komunitního centra 
 od ne 11.03. – po bohoslužbách v Pusté Polomi se zapisují 

úmysly mší svatých na duben až červen 2018 
 ne 11.03. – v 15.00 hod. v Kyjovicích pravděpodobně (dle počasí) 

venkovní Křížová cesta zvláště pro rodiny s dětmi; sledujte 
nedělní ohlášky!!! 

 st 14.03. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 16.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 

Hlubočci a Podvihově; předvelikonoční návštěvy – nahlaste ty, 
kdo nejsou navštěvováni pravidelně! 

 pá 16.03. až ne 18.03. – Diecézní setkání mládeže v Hlučíně; viz 
str. 12 a 13; zájemci o účast obraťte se pro bližší informace na 
svého faráře 

 po 19.03. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, patrona 
šťastné smrti; oslava svátku společná při mši sv. v Pusté Polomi 
v 17.00 hod. 

 čt 22.03. – v 16.15 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 17.00 
hod. mše svatá  

 so 24.03. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 Předvelikonoční svátost smíření, bohoslužby Svatého týdne                 

a Velikonoc – viz str. 11 
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 noc ze so 24.03. na ne 25.03. – přechod na letní čas; ručičku 
hodin si posuneme o 1 hodinu dopředu 

 so 24.03. a ne 25.03. – bohoslužby s žehnáním ratolestí; 
ratolesti si přeneste a nechejte u sebe 

 čt 29.03. – dopoledne cesta ministrantů do katedrály v Ostravě 
na mši sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů; 
společná oslava svátku kněží; bližší informace - na zvl. listu  

 čt 29.03. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Zeleného čtvrtku; zveme ministranty ze 
všech obcí farnosti!!! 

 v noci ze Zeleného čtvrtku 29.03. na Velký pátek 30.03. – 
v kostele v Pusté Polomi celonoční tichá adorace; adorace bude 
pokračovat do pátečních 12.00 hod. 

 pá 30.03. – ve 13.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Velkého pátku; zveme ministranty ze 
všech obcí farnosti!!! 

 so 31.03. – v 18.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Veliké noci; zveme ministranty ze všech 
obcí farnosti!!! 

 ne 01.04. – při všech bohoslužbách žehnání pokrmů 
 ne 01.04. – při mši sv. v 10.30 hod. v Pusté Polomi průvod  

beránků; děti si mohou upečené velikonoční beránky přinést do 
průvodu na začátku mše svaté 

 ne 01.04. – při všech bohoslužbách sbírka na Kněžský seminář 
 ne 01.04. – vyjde další číslo farního časopisu 

 
 pobožnost Křížové cesty bude bývat během postní doby                      

(nebude-li oznámeno jinak) o nedělích v Kyjovicích v 08.20 h., 
v Hlubočci a v Pusté Polomi ve 14.00 hod., v Podvihově v pátky 
v 16.30 hod. 

 postní bohoslužby pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 
jsou každou středu (mimo 07.03.) v 17.00 hod. (28.03. v 18.00 
hod.) ve farním kostele v Pusté Polomi; téma: Naše klasy pro 
Ježíše 
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 mše sv. s nedělní platností: mimořádně v Hlubočci v so 24.03.                  
v 17.00 hod. a v Pusté Polomi v so 31.03. ve 20.30 hod. 

 
 
 
 SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY:  

 
 

Hlubočec Čt  22/03 1615 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Kyjovice Pá 23/03          1600 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Hlubočec So 24/03 1615 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Pustá Polom Ne 25/03 1400 – 1600 h.           (bez cizího zpovědníka) 
Pustá Polom Po 26/03 0630 – 0650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Pustá Polom St            28/03 1700 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv.  

                                                            (jen cizí zpovědník) 
 

 

 

 

 

 

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a o Velikonocích                

se již zpovídat nebude!!! 

 

 

 

 SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY: 
 

 
 
 
 

 Květná 
neděle 
25/03 

Zelený 
čtvrtek 
29/03 

Velký 
pátek 
30/03 

Bílá  
sobota 
31/03 

Velik. 
neděle 
01/04 

Velik. 
pondělí 
02/04 

P. Polom 1030 1800 1500 2030 1030 1030 

Kyjovice 0900    0900 0900 

Hlubočec 
Sobota   

1700    0730  
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POZVÁNÍ KE SPOLEČNÉ MODLITBĚ 
 
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám 

otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá;                     

a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. (Mt 7,7n) 

 
Bratři a sestry, chtěl bych tímto pozvat k modlitbě každého, komu 
není lhostejný život a dění v našich obcích, v naší farnosti, v naší 
vlasti, zkrátka v prostředí ve kterém žijeme. Chceme prosit Pána 
také za obnovu rodin, kněžská povolání a v neposlední řadě také za 
své obrácení. 
Pokud i Tobě výše zmíněné hodnoty leží na srdci a chceš udělat                    
v této věci něco navíc, pak přijď a připoj se ke společné modlitbě 
nešpor (večerní modlitbě Církve) doplněných o čtení Božího Slova. 
Setkání probíhají pravidelně ve středu v 17:30 hod. v kapli                            
v Kyjovicích. 
 
Těšíme se na vás! 

Lojza Folvarčný 
 
 
 

 

BISCUP - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
 
Týden před Květnou nedělí proběhne tradiční setkání mládeže naší 
diecéze, tentokráte v městě Hlučín od pátku 16. 3. do neděle 18. 3. 
Registrace a večerní páteční program se bude konat v areálu ZŠ 
Rovniny, Cihelní 1417/8, kde bude zároveň místo ke spaní ve 
třídách. V sobotu dopoledne bude možnost navštívit workshopy                   
a po obědě bude následovat tematicky zaměřena pouť mladých do 
Ludgeřovic (rozdělena dle věkových kategorií). V Ludgeřovicích 
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budeme společně slavit mši svatou. V podvečer pak bude opět 
společný program v ZŠ a po něm možnost celonoční adorace                         
(s příležitostí ke svátosti smíření). V neděli bude setkání zakončeno 
mší svatou na náměstí v Hlučíně. Podrobnější informace o setkání                  
a registraci najdete na stránkách http://diecezko.doo.cz/2018/                   
 

P. Jan Slavík, ředitel DCM Ostrava a DSM Stará Ves nad Ondřejnicí 
 

 
 

 

VÝZVA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE 
 
Milé sestry a bratři, 
 

život církve, naše osobní posvěcení je spjato se službou posvěcených 
Kristových služebníků. Tak to ustanovil náš Pán a vyzval nás, 
abychom o dělníky na jeho žni vytrvale prosili. Život každého 
církevního společenství se proto musí projevovat touto starostlivostí 
o růst duchovních povolání. Je však známou skutečností, že tím 
nejlepším zázemím je rodina. Už příklad rodičů, jejich život modlitby 
a oběti, jejich láska k církvi i úcta k duchovnímu povolání, může být 
prvním voláním, které se dotkne mladého člověka v srdci. Velmi 
důležitý je příklad kněze či jiné duchovní osoby, ale i kohokoliv                    
z věřících, vždyť Pánovo volání přichází různou cestou. 
Obracím se nyní na vás, mladí muži. Zkoumejte svá srdce, zdali se                 
v něm neozývá právě tento hlas Pána. Zkoumejte, zda se vám láska                
k Božímu lidu, touha hlásat Boží slovo a zprostředkovávat spásu 
druhým lidem nerozhořívá v srdci. Uvažujte o svém povolání nejen               
s ohledem na to, kolik si v budoucnu vyděláte, ale v čem nejlépe 
naplníte smysl svého života, k čemu tíhnete. Pak budete mít sílu 
přijmout i veškeré požadavky tohoto povolání. Prorok Izajáš říká: Jak 
krásný je příchod těch, kdo přinášejí radostnou zvěst. Nebojme se 
uvěřit Božímu slovu. 
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Pro ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají maturitu již za sebou                
a chtějí se k takovému kroku rozhodnout, patří informace                          
o možnosti podání přihlášky do semináře. Odevzdává se na 
biskupství prostřednictvím pana faráře do konce března 2018. 
Chceme Vás ujistit spolu s biskupem Martinem svou modlitbou                        
i touhou, s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání. 
 

biskup František Václav Lobkowicz 
 
 

 

 

STUDIUM TEOLOGIE NEJEN V OLOMOUCI 
 
Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí v oblasti teologie tyto 
studijní obory:  
 
Katolická teologie (pětiletý prezenční magisterský obor) – obor je 
určen pro kandidáty kněžství i pro laické studenty.  
 
Teologická studia (tříletý bakalářský a dvouletý navazující 
magisterský obor, prezenční forma) – obor je určen především pro 
laické studenty, kteří kombinují studium základů teologie s jinými 
obory na Univerzitě Palackého.  
 
Teologické nauky (tříletý bakalářský a dvouletý navazující 
magisterský obor, kombinovaná forma) – obor je určen pro laické 
studenty nebo pro kandidáty jáhenské služby.  
 
Učitelství náboženství pro základní školy – Katechetika (dvouletý 
navazující magisterský dvouobor, kombinovaná forma) – obor 
navazuje na bakalářský studijní program Teologické nauky, je určen 
pro získání pedagogické a vychovatelské aprobace.  
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Teologické obory je dále možné studovat na Pedagogické fakultě 
Univerzity Hradec Králové, Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze a Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích.  
V budoucnu plánujeme opět ve spolupráci s TF JČU otevřít 
akreditovaný program Učitelství náboženství na biskupství                               
v Ostravě. Zájemce již nyní nezávazně evidujeme, rok zahájení se 
bude odvíjet od počtu zájemců o studium. 
 

(převzato z Katechetického a pedagogického centra  
při Biskupství ostravsko-opavském) 

 
 
 

 

 

POSTNÍ KAPKY 2018 
 
Prožíváme postní dobu. Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační 
aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce. "Postní kapky" jsou 
každodenní inspirace, které mohou "osvěžit" náš život. 
 
- Zpytování svědomí podle Katechismu katolické církve 
- Liturgická modlitba pro daný den 
- Biblický citát s inspirativní myšlenkou 
 
Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek 
můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na 
www.postnikapky.maweb.eu.   
 
Věříme, že vám tyto impulzy pomohou dobře prožít postní dobu                   
a dobře se připravit na přijetí svátosti smíření před velikonočními 
svátky. 
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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 


