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V Kyjovicích 9.9.2013               Zapsal:  Petr Škrobánek 

                        Ověřil:   Zdeněk Šimíček  



 

Změna kronikáře 

Funkci farního kronikáře jsem převzal začátkem roku 2013. Jmenuji se Petr Škrobánek, je mi 31 

let, pocházím z Pusté Polomi a žiju v Kyjovicích se svou ženou a dvěma dětmi. Vystudoval jsem 

učiliště a střední školu a už 12 let pracuji v oboru elektro.  

Svět 2012 
 

V roce 2012 překročilo lidstvo počet sedm miliard obyvatel žijících na Zemi. Z toho v České 
republice to bylo 10 512 208 lidí. Počet obyvatel v ČR pomalu narůstá hlavně z důvodu 
zahraniční migrace, neboť porodnost u nás v roce 2012 opět klesla a je menší než úmrtnost. 

 

LEDEN 

3. Ve věku 87 let zemřel v Kanadě spisovatel Josef Škvorecký. Autor knih Zbabělci či Tankový 

prapor emigroval v roce 1969. Trpěl dlouhodobě zdravotními problémy.  

13. U italského ostrova Giglio v jižním Toskánsku ztroskotala italská luxusní loď Costa Concordia s 

4 232 lidmi na palubě. Loď najela na mělčinu, zahynulo 32 lidí. 

 

ÚNOR 

18. Papež Benedikt XVI. jmenoval Dominika Duku kardinálem a přiřadil mu římský kostel sv. 

Marcellina a Petra. Stalo se tak ve vatikánské bazilice svatého Petra na zasedání 200 kardinálů. 

Takzvanou kreaci podstoupilo 22 duchovních. 

 

BŘEZEN 

4. Dosavadní ruský premiér Vladimír Putin byl zvolen v prvním kole prezidentských voleb potřetí 

ruským prezidentem. Ve funkci vystřídal Dmitrije Medveděva. 

11. Předčasné parlamentní volby na Slovensku podle očekávání jasně vyhráli opoziční sociální 

demokraté. 

 

DUBEN 

21. Praha zažila zřejmě největší demonstraci od listopadu 1989. Necelých 100 tisíc lidí přišlo na 

Václavské náměstí demonstrovat proti vládě. 

 



KVĚTEN 

14. Policie zadržela středočeského hejtmana a poslance Davida Ratha. Obvinila ho z korupce. V 

krabici od vína si nesl sedm milionů korun. Spolu s ním bylo zadrženo několik dalších lidí.  

20. Dvě silná zemětřesení během deseti dnů postihla Itálii. Nejprve se 20. května brzy ráno 

otřásla zem silou 5,9 stupně Richterovy škály, epicentrum bylo asi 35 km od Boloně. Zahynulo 

šest lidí a zřítila se řada budov. Po devíti dnech zasáhly sever Itálie ještě horší otřesy, které v okolí 

Modeny zabily 15 lidí. 

20. Mistroství světa v ledním Hokeji vyhrálo Rusko. Češi obsadili třetí pozici. 

24. Vypukl největší lesní požár v zemi za posledních patnáct let. Vzplála takzvaná Moravská 

Sahara mezi Bzencem, Strážnicí a Ratíškovicemi na Hodonínsku. Plameny zničily za šest dnů 

přes 170 hektarů lesa, škoda dosáhla 30 milionů. 

 

ČERVEN 

2. Britská královna Alžběta II. oslavila šedesát let na trůnu a při této příležitosti pořádala velkolepé 

oslavy, kterých se samozřejmě účastnila celá její rodina. 

23. Při nehodě autobusu s českými turisty zahynulo na chorvatské dálnici nedaleko tunelu Sveti 

Rok osm lidí, dalších 43 se zranilo. Příčinou byl mikrospánek řidiče. Autobus patřil brněnské 

cestovní kanceláři Atlas Adria. 

 

ČERVENEC 

1.  Španělsko se v Kyjevě stalo prvním týmem v historii, který obhájil titul mistra Evropy ve 

fotbale a vyhrál třetí velký turnaj za sebou.  

2. Ve Vladivostoku byl otevřen nejdelší zavěšený most světa s délkou rozpětí 1 104 metrů.  

5. V Londýně byla otevřena nejvyšší budova v Evropě. Mrakodrap přezdívaný podle svého tvaru 

The Shard, tedy Střep, sahá až do výšky 310 metrů.  

12. Přes 200 lidí zahynulo v syrské provincii Hamá při masakru, jehož se dopustily jednotky 

prezidenta Bašára Asada. Při tvrdých střetech opozice s vládními vojáky zahynulo od začátku 

roku 2011 do prosince 2012 odhadem 30 tisíc lidí. Při atentátu na budovu národní bezpečnosti v 

Damašku byl v červenci zabit ministr obrany Dáud Radžha a Asadův švagr Ásif Šaukat. 

16. V 75 letech zemřel světoznámý český chemik Antonín Holý. Jím objevené preparáty 

pomáhají léčit miliony lidí na celém světě. Jeho objevy daly naději hlavně tisícům lidí od nákazy 

virem HIV. Holý skonal po dlouhé nemoci. 



27. 7. – 12. 8. se v Londýně konaly 30. letní olympijské hry. Česká republika v nich získala čtyři 

zlaté, tři bronzové a tři stříbrné medaile, což ji umístilo co do získání těchto drahých kovů na 19. 

pozici z 204 zúčastněných zemí. 

31. Indii postihl dva dny po sobě mohutný výpadek elektřiny, který zanechal bez proudu přes 

670 milionů lidí na mnoho hodin. 

 

SRPEN 

6. Na povrchu Marsu přistála americká pojízdná laboratoř Mars Science Laboratory nazvaná 

Curiosity. Po sedmi týdnech na povrchu našla sonda oblázky, které vědci považují za důkaz, že na 

této planetě kdysi mohla být tekoucí voda, a tedy podmínky vhodné pro vznik života. Curiosity 

má zkoumat Mars dva roky. 

25. Zemřel Američan Neil Armstrong, jeden z nejslavnějších astronautů historie. Bylo mu 82 let. 

Jako velitel kosmické lodi Apollo 11 vstoupil Armstrong coby první pozemšťan 20. července 

1969 na povrch Měsíce. Tehdy pronesl slavnou větu, že jde o "malý krok pro člověka, ale velký 

skok pro lidstvo". 

 

ZÁŘÍ 

4. Začala metanolová aféra. Kvůli sérii otrav na metanol vyhlásil ministr zdravotnictví 14. září 

prohibici, skončila o dva týdny později. Vyšetřování ukázalo na dva muže, kteří namíchali a dali 

do oběhu směs obsahující smrtelný podíl metylalkoholu. Smrtelně se otrávily skoro čtyři desítky 

lidí. 

12. V Praze nečekaně zemřel Radoslav Brzobohatý. Herec, který ztvárnil desítky rolí ve filmu i na 

divadle, zesnul den před svými osmdesátinami.  

 

ŘÍJEN 

12. Evropská unie získala Nobelovu cenu míru. Porota ocenila její roli při sjednocování 

kontinentu.  

13. Krajské volby skončily výrazným úspěchem levicových stran a porážkou pravice jako takové. 

Poprvé od listopadu 1989 získali komunisté post krajského hejtmana. 

14. Rakušan Felix Baumgartner se stal prvním člověkem, který volným pádem překonal rychlost 

zvuku (dosáhl rychlosti 1 341,9 kilometru v hodině). Vytvořil také nový rekord ve výšce dosažené 

v balonu (39 044 metrů) a ve výšce, ze které člověk seskočil. 



20. Po senátních volbách získala levice v horní komoře poprvé ústavní většinu 49 hlasů. ODS 

naopak deset mandátů ztratila, bude mít jen 15 senátorů, nejméně od vzniku Senátu. 

30. Hurikán Sandy zasáhl Jamajku, Haiti, Dominikánskou republiku, Bahamy, Kanadu a východní 

pobřeží USA včetně New Yorku. Zemřelo 253 lidí, nejvíce v USA a na Haiti. Byla to největší bouře 

v Atlantiku co do délky zasaženého území (1 800 km). Škody dosáhly 52,4 miliardy dolarů. 

 

LISTOPAD 

6. Prezidentem Spojených států amerických bude i další čtyři roky demokrat Barack Obama.  

7. Sněmovna schválila vládní daňový balíček a současně vyslovila důvěru koaliční vládě. Balíček 

počítá zejména se zvýšením sazeb DPH od příštího roku na 15 a 21 procent.  

8. Sněmovna i napodruhé schválila církevní restituce. Koalice je prosadila přes odpor opozice a 

veto levicového Senátu. Prezident Václav Klaus zákon 22. listopadu nevetoval, ale ani nepodepsal. 

Církve a náboženské společnosti podle zákona dostanou svůj někdejší majetek v hodnotě 75 

miliard a finanční odškodnění 59 miliard. 

16. Tribunál v Haagu zprostil viny chorvatského generála Ante Gotovinu. Účastník balkánských 

válek si přitom měl původně odsedět 24 let ve vězení. V odvolacím procesu byl osvobozen i další 

chorvatský generál Mladen Markač. Na osvobozené generály čekalo na náměstí v Záhřebu asi 50 

tisíc lidí. 

18. Poprvé v dějinách samostatného státu získali čeští tenisté slavnou "salátovou mísu".  

25. Českým slavíkem v kategorii zpěváků se stal písničkář Tomáš Klus, přerušil tak řadu třinácti 

vítězství v řadě zpěváka Karla Gotta. 

 

PROSINEC 

14. Spojenými státy otřásl jeden z nejhorších školních masakrů v dějinách. Dvacetiletý Adam 

Lanza povraždil na základní škole v connecticutském Newtownu 26 lidí, z toho 20 malých dětí. 

Poté obrátil zbraň proti sobě 

 

Obecní události 2012 

Začátkem roku vznikl v Pusté Polomi a posléze i v Kyjovicích Klub dětí a maminek. Toto 

setkávání věřících i nevěřících matek a dětí může být zajímavou možností svědectví. 

V  roce 2012 byla započata a i téměř dokončena první etapa nové kanalizace v obci Pustá Polom. 



Před základní školou v Pusté Polomi byl zbudován fragment 18. poledníku, který přesně tímto 

místem prochází. Jde o zvýraznění a zatraktivnění školy i obce. 

Den obce Pusté Polomi (23. 6.) se tento rok nesl v novém a netradičním duchu a to jako setkání 

Polomčanů ze Slovenska. Navázání vztahů se vydařilo a oslava proběhla ve velmi veselém duchu. 

Den obce v Hlubočci 30. 6. zahájili ranní mší svatou. Celý slavnostní den proběhl u příležitosti 

525 let od první dochované zmínky o obci Hlubočec. 

Sbor dobrovolných hasičů Pustá Polom uspořádal v letních měsících už 13. letní tábor pro děti. 

1. září proběhl v Pusté Polomi již druhý sraz motorkářů s názvem – Motofestvolume 2 

Babí léto neboli rozloučení s létem proběhlo 23. září v Kyjovickém zámeckém parku 

V listopadu proběhl v Pusté Polomi lampionový průvod do říše pohádek a strašidel. 

5. prosince se veřejně konala Mikulášská nadílka v Kyjovicích ve spolupráci s obcí a 9. prosince 

v Pusté Polomi. Na těchto akcích se sešlo mnoho nevěřících i věřících lidí. 

V Kyjovicích se 15. prosince uskutečnil jarmark, který měl i přes nepřízeň počasí (pršelo) 

hojnou účast. 

 

Obecní statistiky: 

Počty obyvatel jednotlivých obcí farnosti: 
 
Pustá Polom                1451 
Kyjovice   812 

Podvihov  704 

Hlubočec   578 

Devítiletou základní školu v Pusté Polomi ve školním roce 2011/12 navštěvovalo 265 žáků. 

V pětileté základní škole v Kyjovicích to bylo 34 žáků. 

 

Farnost 2012 

LEDEN 

V naší farnosti byl zaveden nový „zvyk“. Děti už si nechodí pro křížek na čelo po mši svaté, ale 

s rodiči v době podávání Těla Kristova. P. Zdeněk Šimíček tuto změnu provedl v reakci na návrh 

farníků, zdali by bylo možné, aby děti při mši svaté dostávaly křížek při svatém přijímání, a tak si 

přirozeně zvykaly, že průvod ke svatému přijímání a jejich místo v něm je něčím zcela 

normálním, a aby jejich pravidelná cesta pro křížek se jednou přirozeně změnila v pravidelnou 

cestu ke svatému přijímání.  

Tříkrálová sbírka 



Uskutečnila se již třináctá Tříkrálová sbírka, kterou opět pořádala charita Hrabyně. Výtěžek je 

určen na pomoc nemocným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám 

lidí, a to především v regionech, kde sbírka probíhá. 

Koledníčků se podařilo vybrat: 

Pustá Polom 57.319 Kč 

Kyjovice 40.799 Kč 

Podvihov 19.220 Kč 

Hlubočec 15.438 Kč 

Dohromady tedy v celé farnosti 132.776 Kč 

 

Charita Opava vykoledovala 1 444 818 Kč, Diecézní charita ostravsko-opavská pak 12 343 379 

Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky činil celkem 75 256 532 Kč  

 

K naší farnosti od 20. ledna 2012 nepatří Rehabilitačním centru v Hrabyni. Otec biskup zprostil 

vedení duchovní správy P. Zdeňka Šimíčka a svěřil ji P. ThLic. Marcelu Puvákovi. 

 

V pátek 27. ledna 2012 v Podvihově se konal již sedmý Farní ples, na který bylo opět dlouho 

dopředu vyprodáno všech 142 vstupenek. 

 

ÚNOR 

Paní učitelka Barbora Vavrečková začala nově v naší farnosti organizovat 1x za měsíc setkání 

předškolních dětí s ostatními dětmi jejich věku a také jejich rodičů. Cílem je strávit společně čas 

jako rodina, ale také jako společenství ostatních rodin. Cílovou skupinou jsou především děti 

předškolního a mladšího školního roku, ale prioritou je společné rodinné prožívání času. Setkání 

jsou založena na "Celistvé na smysl zaměřené pedagogice Franze Ketta", která klade důraz na 

vztahovost, tedy rozvíjení vztahů (k druhým, světu, k Bohu i k sobě), a vychází ze symbolického 

vnímání světa. 

V únoru také proběhla duchovní obnova farnosti s biblistou P. ThLic. Markem Kozákem na téma: 

Život s Ježíšem Kristem. Program byl následovný: 

Pá 17.02. 17.00mše svatá v kostele v Pusté Polomi 

18.00úvodní přednáška na faře 

So 18.02. 09.00 přednáška na faře pro dospělé a mládež 

09.45 přestávka na kávu 

10.00 přednáška na faře pro dospělé a mládež 

13.00 na faře setkání s dětmi 1.–5. tř. ZŠ 

14.00 na faře setkání s žáky 6.–9. tř. ZŠ 

15.00 v kostele Lectio divina (posvátná četba Bible) a adorace 

15.00–16.30 v kostele příležitost ke sv. smíření 



17.00 v Hlubočci mše svatá s promluvou 

Ne 19.02.  07.00 v Podvihově, 9.00 h. v Kyjovicích 

a 10.30 h. v Pusté Polomi mše svatá s promluvou 

 

 

BŘEZEN 

Jako již tradičně se konalo v sobotu před Květnou nedělí Diecezní setkání mládeže. I naše 

farnost měla na tomto setkání pár mládežníků. Zeptal jsem se zástupce naší skupinky Vojty 

Stoniše na jeho celkové dojmy z tohoto setkání:  

„Byl jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit takové akce. Moc se mi líbila přednáška o Duchu svatém, 

kterou měl P. Vojtěch Janšta, taky mě zaujal Večer chval v Pustkovci, protože jsem čekal nějakou 

tichou adoraci proloženou písničkami, ale bylo to velmi živé. A v neposlední řadě se mi líbilo 

společenství skupinek, kde jsme společně diskutovali o svátosti biřmování. Bylo to moc fajn, nabitý 

program mohu jen doporučit. Takže jsem byl maximálně spokojený.“ 

Program setkání popsal Vojta následovně: 

„Sraz byl na Biskupském gymnáziu v 17:00, kde se všichni účastníci registrovali. Následovalo krátké 

zahájení v tělocvičně školy a menší seznamovací hra. Poté jsme se mohli zúčastnit buď modlitby 

Taizé v kostele v Ostravě - Třebovicích, anebo Večera chval, který se konal v kostele v Ostravě - 

Pustkovci. Po skončení jsme se odebrali zpět do gymnázia, kde následovala hygiena, čajovna a 

večerka. Druhý den ráno jsme zahájili den společnou modlitbou. Po snídani jsme se odebrali na 

tramvaje, které nás dopravily do centra. Následoval program v katedrále s mladými, s otcem 

biskupem a rozdělení do skupinek. Každé skupince byl přidělen jeden animátor, se kterým jsme 

diskutovali o svátosti biřmování – o jeho účincích, o tom, zda jsme se díky této svátosti přiblížili 

blíže k Bohu atd. Následovaly workshopy. Mohli jsme si vybrat ze tří přednášek – Předmanželská 

čistota, Duch svatý, Ďábel. Po workshopech byla možnost oběda v zahradě Telepače, možnost 

prohlídky televize Noe, biskupství, kostela sv. Václava apod. Poté se všichni účastníci sešli u 

biskupství. Odtud se šlo procesím až do katedrály, kde následovala mše svatá s otcem biskupem a 

rozloučení s pozvánkou na další setkání.“ 

Také již tradičně děti z náboženství malovaly misijní velikonoční pohlednice na podporu 

Papežských misijních děl. Při jejich prodeji bylo získáno 4 973 Kč pro misie. 

 

DUBEN 

Prožívat společné chvíle radosti a odpočinku – to je také součást výuky Náboženství. Proto si o 

jarních prázdninách P. Zdeněk s dětmi a mládežníky navštěvující Náboženství i s některými jejich 

rodiči opět vyrazili do akvaparku v Bohumíně.  Bylo jich ve dvou skupinách celkem asi 45. 

Oslava Ježíšova vzkříšení byla letos dvojnásob slavnostní: Vždyť při ní byli pokřtěni čtyři dospělí! 

A pět dospělých bylo zároveň biřmováno a přijalo poprvé eucharistii. 



Na konci dubna jelo tříčlenné družstvo (ve složení: Adélka Drábková, Vít Pískovský a Pavel 

Pískovský) do Kravař, reprezentovat naši farnost na děkanátní Biblické olympiádě. 

Reprezentovali dobře: Umístili se na hezkém třetím místě. Gratulujeme! 

 

KVĚTEN 

06. 05. Proběhla v kostele v Pusté Polomi v 16.00 májová pobožnost s recitovaným mariánským 

pásmem Václava Renče Loretánské světlo. Recitoval ji Tomáš Koliander. 

11. 05. Byla pozvána ministrantská parta z celé farnosti na úklid kostela a po úklidu si na farní 

zahradě zahráli fotbal. 

12. 05. Ministrantský den slovy P. Zdeňka:  

„V sobotu 12. května jsme vyrazili se sedmi ministranty na Ministrantský den naší diecéze v 

olomouckém Kněžském semináři. Celkem ovšem přijelo těch ministrantů 448. Po zápisu a rozdělení 

do skupin oslavili mši svatou s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a svými 

kněžími v nedalekém kostele sv. Michala. Následovalo uvítání sv. Cyrilem a Metodějem, které 

zahájilo velkou hru. Bohoslovci připravili řadu soutěží, ve kterých se ministranti mohli dozvědět 

více o našich věrozvěstech; kvůli dešti se soutěžilo v areálu semináře. Zvláštní program měli 

ministranti starší 15 let. Po společném programu jsme se s kluky stavili ještě v kapli nad místem 

umučení věrného kněze sv. Jana Sarkandera. Kluci si nejen prohlédli nástroj jeho umučení – 

skřipec, ale také na tomto působivém místě prožili společnou modlitbu za jejich osobní věrnost a 

vytrvalost.“ 

25. 05. až27. 05. 2012. Rok 2012 byl Rokem biřmování, tedy rokem věnovaným Duchu svatému. 

Děti se tentokrát na mini táboře s Duchem svatým pokusili prožít jinak svatodušní svátky. P. 

Zdeněk Šimíček, Mgr. Barbora Vavrečková, Dominik Juchelka a Lucie Linartová vzali 22 děti a 

dvě kuchařky z naší farnosti a vyrazili do moderního Společenského centra pro volnočasové 

aktivity dětí a mládeže v Rychalticích.  

Program byl plný naděje nápověd i tajemství: 

 Darem Ducha svatého je radost – páteční večer plný radosti a her. 

 Duch svatý je dárcem odvahy. Prokážeš ji taky? 

 Při stvoření světa se Duch vznášel nad vodami. Bude se vznášet i při sobotním výletu do 

suprovního aqvaparku na Olešné u Frýdku - Místku? 

 Jedním ze symbolů Ducha svatého je růže. Prožijeme slavnostní žehnání růží. Můžeš ji 

pak darovat někomu, koho máš rád(a). Možná mamince, možná …☺ 

 Na apoštoly Duch svatý sestoupil v podobě ohnivých jazyků. Nám oheň pomůže opéct 

špekáčky. 

 Apoštolové po seslání Ducha svatého začali mluvit neznámými jazyky? Začneš i Ty? Nebo 

snad i Tvůj farář? 

 Na Pána Ježíše sestoupil Duch svatý v podobě holubice. Dojde i na ni? 



 

P. Zdeněk k tomu dodal: 

„Dík patří nejen těm, co nám vařili a co pomohli vytvořit program, ale též ochotným rodičům, kteří 

zajistili dopravu. Prožili jsme nejen malé katecheze a velké hry nad tématem Ducha svatého, ale 

navštívili jsme třeba i holubník (vždyť holubice je jedním ze symbolů Ducha svatého), a také o 

slavnosti Seslání Ducha svatého jsme prožili mši svatou, která byla též částečně v jazyku církve – v 

latině. Věřili byste, jak krásně se děti modlily třeba latinský Otče náš?“ 

 

ČERVEN 

1.6. Poprvé se v naší farnosti konala Noc kostelů. Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla v roce 

2005 ve Vídni. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České 

republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. 

V roce 2011 se do Noci kostelů v České republice zapojilo 939 kostelů, ve kterých připravili 

pořadatelé pro návštěvníky více než 5 000 programů. V roce 2012 to bylo již 1200 kostelů a 7 

000 programů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 400 

000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci, což je přibližně o 100 000 

více než v roce 2011. 

Program v našem farním kostele byl rozdělen pro děti (od 18 do 19h.) a pro dospělé (od 19.30 do 

21.30). Pro děti organizátoři připravili: Příběh, pohybové písničky a komentovanou ukázku 

liturgického nádobí a jiných pomůcek. Dospělé uvítali předáním „Poutnických pasů“ a 

informacemi o noci kostelů, dále se mohl každý dozvědět mnoho informací o historii a 

stavebních zajímavostech kostela v podání místního rodáka pana Petra Stoniše, který prokládal 

mluvené slovo s projekcí obrázkové dokumentace. Také dospělí si mohli prohlédnout liturgické 

„nádobí“ a dozvěděli se, jak se vyrábí mešní víno a hostie, které mohli i ochutnat. Vše bylo 

prokládáno hudbou v podání místních schol, varhan a některých nadaných talentů zdejší lidové 

školy. Přišlo 40 dětí a 140 dospělých. Z jejich reakcí lze usuzovat, že program byl opravdu 

kvalitní a dobře připravený. Všem vřelé díky!  

 

10.06. O slavnosti Těla a Krve Páně prožilo v naší farnosti devět dětí slavnost 1. svatého 

přijímání. 

 

29. 06. byla v kostele v Pusté Polomi možnost k přijetí sv. smíření před prázdninami a v 18.00 se 

uskutečnila mše svatá zvláště pro školní děti a mládež na poděkování za uplynulý školní rok s 

prosbou o ochranu pro dobu prázdnin. Po mši svaté byl na farní zahradě táborák s programem. 

 

ČERVENEC 

02.07. Prázdniny začaly společnou poutí dětí a prarodičů na horu Prašivou.  Všichni přítomní 

se setkali s naším otcem biskupem Františkem Václavem. Na 24 stanovištích si děti mohly 



zkoušet dovednosti našich babiček a dědečků: třeba obracet seno, štepovat ponožky nebo prát 

na valše. Mohly si prohlédnout „dědečka automobil“ – „mercedes východu“ Volhu Gaz 2410 

anebo se třeba svézt na žebřiňáku. 

09. 07. až 12. 07. Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti, je akcí pro děti a mládež. Děti pomohly 

s lehčími a drobnějšími pracemi (natírání zbývající část plotu na faře, malování části fary, velký 

úklid kostela, fary a okolí. Akce proběhla s myšlenkou: Učme děti a mládež radovat se z „otisku 

prstů“ na společném díle ve farnosti! 

 

SRPEN 

11. 08. až 21. 08. se uskutečnil již tradiční letní stanový tábor – tentokrát v Nových 

Heřminovech. Průvodcem dětí a mládežníků byl letos Robinson Crusoe. Tábora se zúčastnilo 40 

dětí, které byly rozděleny do čtyř družstev. O děti se celkem staral sedmnácti členný tým, složený 

z kuchařek, zdravotníka, vedoucích družstev (Barbora Vavrečková, Eva Bialková, Kristýna 

Stonišová a Adéla Šrámková.) a technické podpory. 

 

 

14. 08. až 19. 08. se konalo celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Akce se 

zúčastnilo i několik našich mladých z farnosti. Jednou z nich byla Lucie Linartová, která akci 

popsala: 

V srpnu 2012 jsem se zúčastnila celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Mottem 
tohoto setkání bylo „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…“ (Gal 5,22). Všichni mladí jsme byli 
ubytování v místních školách. Program setkání byl velmi pestrý a bohatý, že si v něm mohl každý 
účastník najít něco zajímavého – přednášky, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze a 
svědectví, osobní setkání s biskupy, kněžími nebo jinými řeholníky, skvělá hudba, sport, kreativní 
dílny… Dokonce byl připraven jednodenní program i pro rodiny, v rámci setkání rodin. Na setkání 
jsem si uvědomila, jak důležitou úlohu v životě věřícího člověka hraje společenství. A že síla 
skupinové modlitby je obrovská. Asi největší radostí a obohacením pro mě jsou nově vzniklá 
opravdová přátelství s mladými lidmi stejného přesvědčení a podobných názorů. 
 

26.08. Farní den byl vzpomínkový. Formou vyprávění a prezentace fotografií jsme vzpomínali 

na to, jak jsme farní dny prožívali v loňských letech. Nechyběla ani tradiční vaječina.  

 

ZÁŘÍ 

Začátkem září byl velký důvod k radosti – do předmětu Náboženství a k Hovorům o víře se 

přihlásilo 72 dětí. 

08. 09. se konala Diecézní ministrantská pouť v Kravařích, kde se setkalo 351 ministrantů. 

Mezi nimi byli i naši borci. Tématem pouti bylo: Duch svatý v životě Panny Marie, dary Ducha 

svatého v životě ministranta. Tomuto tématu odpovídala nejen společná bohoslužba, ale také hry 



a soutěže ve skupinkách. Naší skupince jedenáctiletých až čtrnáctiletých ministrantů gratuluji k 

hezkému třetímu místu. A protože na organizaci této diecézní pouti se podíleli i naši mládežníci 

a dospělí, chci jim za to moc poděkovat. 

09. 09. se již posedmé uskutečnil výlet nebo také výšlap na Hýlov. Vyšlo se okolo dvou hodin 

z Kyjovic. V průběhu cesty se desetičlenná skupinka podívala i na místa zatím neprozkoumaná, 

dobře jsme si popovídali a zasmáli. Nahoře v klimkovických lázních jsme se občerstvili, podívali 

po okolí a udělali tradiční společnou fotografii. Počasí přálo celý den a domů jsme dorazili 

příjemně unavení v 18.30. Můj syn Adam (1 rok) byl natolik utrmácen, že celou zpáteční cestu 

prospal. 

 

ŘÍJEN 

Od října začaly bývat jednou měsíčně v neděli v 10.30 hod. ve farním kostele v Pusté Polomi mše 

svaté pro děti všech obcí naší farnosti. P. Zdeněk a Barbora Holoubková se s rodiči na zářijové 

schůzce dohodli, že se tento školní rok budou konat 1x v měsíci. Při těchto bohoslužbách se 

budou zpívat„kytarové“ písně, ale bude dětem věnován prostor při čtení, promluva, přímluvy, 

obětní dary a další momenty, na které jsou už zvyklé. A tak se i stalo. 

Po domluvě s rodiči se i v novém školním roce uskutečnilo setkávání předškolních dětí a 

rodičů. A to ve stejnou neděli jako mše pro děti. 

 

Od října se pak také rozběhla příprava šesti dětí k přijímání svátosti smíření a eucharistie a 

příprava 14 mládežníků a dospělých ke svátosti biřmování. Začala také pracovat nová 

Ekonomická i Pastorační rada farnosti.  

 

07. 10. jsme v naší farnosti přivítali novokněze P. Martina Sekaninu. Děkujeme za novokněžské 

požehnání! 

 

14. 10. až 21. 10. se v rámci akcí konaných u příležitosti letošního Mezinárodního dne za 

vymýcení chudoby, které připravila Potravinová banka v Ostravě, uskutečnila sbírka potravin 

pro potřebné. Potraviny bylo možno uložit do připravených přepravek v kostele v Pusté Polomi a 

v kapli Kyjovicích. 

 

LISTOPAD 

 

Začátek listopadu jsme jako vždy prožili ve znamení snahy pomoct duším v očistci. 

 

11. 11. proběhla v Pusté Polomi slavnost sv. Martina, hlavního patrona farnosti. Slavnostní mše 

svatá jako poděkování Bohu i lidem za další velkou etapu oprav kostela začala 10.30; kazatelem 

byl jáhen Jakub Dominik Štefík. Děkujeme obci Pustá Polom za financování slavnostního oběda 

pro zástupce firem a složek, které byly s opravami spjaté. Nechyběl samozřejmě ani scénka ze 

života sv. Martina a průvod obcí – Svatomartinské odpoledne začalo na farní zahradě v 15.00. 



 

Advent začal na faře již tradiční pletením adventních věnečků a v kostele jejich žehnáním.  

 

PROSINEC 

 

08. 12. se P. Zdeněk a Barbora Holoubková vydali s dětmi a mládežníky navštěvující Náboženství 

na výlet do Olomouce. K tomuto výletu P. Zdeněk dodal: 

I s vedoucími nás bylo 37. Hezká parta! Navštívili jsme zvláště Vlastivědné muzeum. K vidění bylo 

leccos. Hlavním trhákem byla výstava kostýmů z televizních pohádek. Malé děti si některé kostýmy 

pohádkových postaviček mohly vyzkoušet. Kluky určitě zaujala výstava fotbalistických dresů. Ty 

maličké pak nadchla zvláště možnost zazvonit si na staré tramvaji, no a nechyběl ani nákup 

suvenýrů. 

 

09. 12. přišel na faru Mikuláš. A nepřišel s prázdnou!☺ 

 

Také již tradičně děti z náboženství malovaly misijní vánoční pohlednice na podporu 

Papežských misijních děl. Při jejich prodeji bylo získáno 3 427 Kč pro misie. 

 

Advent byl také ve znamení koncertů: 

15.12.  Adventní koncert v Kyjovicích organizovaný obcí Kyjovice a vedený p. Josefem Kostřibou 

18. 12. předvánoční zpívání dětí MŠ Opava - Podvihov a ZŠ Opava - Komárov v podvihovské 

kapli a nakonec tentýž den adventní koncert v Pusté Polomi, jehož zvláště milým hostem byl 

herec, moderátor a recitátor Alfréd Strejček.  

 

Hezkým dárkem k Vánocům bylo schválení příspěvku obce Pustá Polom pro rok 2013 ve výši 

100 tis. Kč na pokračování oprav farního kostela.  

 

Třešničkou na dortu vánočních svátků byl pak Vánoční koncert koncertního dua Olgy 

Procházkové a Františka Šmída v kostele v Pusté Polomi. 

 

Kromě už uvedených událostí, probíhaly během roku 2012 v naší farnosti tyto činnosti a aktivity: 

Pravidelně se scházely ženy k Modlitbám matek, a to hned několik skupin. Na faře pravidelně 

probíhala příprava biřmovanců, příprava na 1. svaté přijímání, speciální příprava dospělých ke 

svátostem s názvem Hledání cest. Také pravidelně 2x měsíčně probíhaly na faře Hovory o víře 

pro žáky 6. – 9. třídy ZŠ, které byly alternativou výuky Náboženství. Dále P. Zdeněk pravidelně 

navštěvoval nemocné z celé farnosti včetně domova důchodců v Kyjovicích, aby i lidé, kteří 

nemohli přijít do kostela, měli příležitost ke sv. smíření (pomazání nemocných) a ke sv. 

přijímání. A již zmiňovaná pravidelná výuka Náboženství na základních školách v Pusté Polomi a 

Kyjovicích. 

Už druhým rokem byl všem farníkům k dispozici dobrý informátor, pomocník a rádce – PŘÍSTAV 

– farní časopis, který vychází každý měsíc a jehož autorem je P. Zdeněk Šimíček. 



Ve farnosti je k dispozici k odběru několik křesťanských periodik: Okno, Katolický týdeník, 

Tarsicius, IN, Nezbeda, Duha. 

Farní rada se scházela během celého roku nepravidelně, a to v době, kdy bylo potřeba něco 

projednat, či naplánovat.  

Nové farní, kaplové, ekonomické a pastorační rady – jmenované na období od 01. 10. 2012 

do 30. 09. 2017 

JMENOVÁNÍ RADY KAPLE KYJOVICE 

Volbou navržení kandidáti – počet hlasů: 

 Jaroslav Grygar 28 – jmenování na základě volby 

 Petr Škrobánek 11 – jmenování na základě volby 

 Milada Kučerová 10 – jmenování na základě volby 

 Jindřiška Vdovičíková 8 – jmenování na základě volby 

 Ing. Martin Hrbáč 7 – jmenování na základě volby 

 

JMENOVÁNÍ RADY KAPLE HLUBOČEC 

Volbou navržení kandidáti – počet hlasů: 

 Emilie Kudělová 12 – jmenování na základě volby 

 Dagmar Trojančíková 12 – jmenování na základě volby 

 Jan Tvarůžka 10 – jmenování na základě volby 

 Hana Draštíková 10 – jmenování na základě volby 

 Zdeněk Krystyn 9 – jmenování nepřijímá 

 Ing. Emílie Mlčková 6 – jmenování nepřijímá 

 Lukáš Moch 6 – jmenování na základě volby 

 

JMENOVÁNÍ RADY KAPLE PODVIHOV 

Volbou navržení kandidáti – počet hlasů: 

 Jiří Kubesa 10 – jmenování na základě volby 

 Monika Ondrová 6 – jmenování na základě volby 

 Jiří Lichovník 4 – jmenování nepřijímá 

 Jan Hoza 3 – jmenování na základě volby 

 Bohdana Pavelková 3 – jmenování na základě volby 

 Ludmila Gracová 3 – jmenování nepřijímá 

 

JMENOVÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘKF PUSTÁ POLOM 

 

Volbou navržení členové za Pustou Polom a Budišovice počet hlasů: 

 Mgr. Jaroslav Krajzl 13 – jmenování na základě volby 

 MUDr. Marta Pískovská11 – jmenování na základě volby 

 Mgr. Daniel Stoniš 6 – jmenování na základě volby 



 Ing. Jiří Pchálek 4 – jmenování na základě volby 

 Eva Čerbáková 4 – jmenování na základě volby 

 

Jmenování na základě dlouhodobého, jedinečného a výrazného způsobu služby: 

 Mgr. Barbora Holoubková (učitelka náboženství) 

 Bedřich Stoniš (kostelník farního kostela) 

 Daniela Krajzlová 

 

Zvolení a jmenovaní členové Pastorační rady z okolních obcí farnosti: 

 Jaroslav Grygar (Kyjovice) 

 Petr Škrobánek (Kyjovice) 

 Jindřiška Vdovičíková (Kyjovice) 

 Emilie Kudělová (Hlubočec) 

 Dagmar Trojančíková (Hlubočec) 

 Jiří Kubesa (Podvihov) 

 Monika Ondrová (Podvihov) 

 

JMENOVÁNÍ EKONOMICKÉ RADY ŘKF PUSTÁ POLOM 

 

Členové jmenovaní na základě požadované odbornosti: 

 Ing. Milena Žůrková (ekonom – Pustá Polom) 

 Ing. Marek Nigút (projektový manažer – Kyjovice) 

 Ing. Martin Hrbáč (stavební inženýr – Kyjovice) 

 Mgr. Zdeňka Nováková (právník – Budišovice) 

 

Hospodaření farnosti 2012 

Příjmové položky 
 

 (v Kč) 
zůstatek  

k 1. 1. 2012  
sbírky,  

dary 

obecní, 
státní               

a evropské 
dotace 

prodej 
majetku, 
ostatní 

příjem 
celkem   

Pustá Polom 635.545 
455.537 
303.653 

851.103 
322.200 

51.895 
1.983.686 

Kyjovice 198.510 
256.680 

50.000 
 

 
306.680 

Podvihov 64.321 
50.570 

2.813 
 

 
53.383 

Hlubočec 52.374 
86.211 

3.100 
 

 
89.311 

 
100.000 Kč: příspěvek obce Pustá Polom 



150.221 Kč: dotace SZIF 
600.882 Kč: dotace EU 
 
Výdajové položky 
 

(v Kč) odeslané 
sbírky 

výdaje celkem 
za rok 2012 

zůstatek  
k 31. 12. 2012 

Pustá Polom 105.857 1.891.622 733.362 

Kyjovice 129.915 169.082 336.108 

Podvihov 15.070 40.483 77.221 

Hlubočec 26.310 57.721 83.962 

 
Odeslanými sbírkami je myšlen součet sbírek na bohoslovce, misie, Charitu, Svatopetrský haléř, 
na potřeby diecéze, Biblické dílo, církevní školy, TV Noe, na výdaje spojené s blahořečením 14 
františkánských mučedníků, příspěvek na setkání mládeže ve Žďáru, misijní pohlednice a 
desátek odevzdávaný všemi farnostmi diecézi. 
 
Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných režijních nákladů spojených 
s životem farností jsou nejvyšší výdaje farností tvořeny také těmito položkami: 

 
 

 
PUSTÁ POLOM 
 
Vnitřní úprava farního kostela 
 
1.465.508 Kč celkem, z toho např.: 
  632.755 Kč: nové podlahy v presbytáři 
  255.420 Kč: malování 
  195.854 Kč: nové vedení elektřiny 
  160.464 Kč: vnitřní omítky  
135.382 Kč: topení  
 
Běžné výdaje 
 
38.790 Kč: plyn fara (placeno poměrem 
Polom 12.930, Kyjovice 12.930, Podvihov 
6.465, Hlubočec 6.465) 
19.458 Kč: elektřina kostel 
19.200 Kč: elektřina fara (placeno poměrem 
Polom 6.400, Kyjovice 6.400, Podvihov 3.200, 
Hlubočec 3.200) 
18.666 Kč: daň z převodu nemovitosti 
  4.288 Kč: pojištění budov 
 

KYJOVICE 
   12.274 Kč: plyn kaple 
   12.930 Kč: plyn pustopolomská fara 
     6.400 Kč: elektřina pustopolomská fara 
     5.040 Kč: elektřina kaple 
     1.916 Kč: telefony   
     1.867 Kč: adopce  
 
PODVIHOV 
     9.093 Kč: čalounění v kapli 
     6.465 Kč: plyn pustopolomská fara 
     3.200 Kč: elektřina pustopolomská fara     
     2.061 Kč: elektřina kaple 
        891 Kč: telefony 
        933 Kč: adopce 
 
 HLUBOČEC 
     7.680 Kč: stolečky do kaple     
     6.465 Kč: plyn pustopolomská fara 
     5.025 Kč: elektřina kaple 
     3.700 Kč: sítě proti hmyzu  
     3.200 Kč: elektřina pustopolomská fara     
     1.028 Kč: telefony 



        933 Kč: adopce  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pozn.: Farnost podporuje projekt adopce na dálku částkou 14.000 Kč částečně z darů fyzických 
osob naší farnosti, které činily 8.400 Kč, zbytek doplácejí jednotlivé obce. 
 
Telefonní poplatky byly v celkové částce 5.445 Kč. 
 
Není známá aktuální hodnota farního majetku. 

Nenastaly podstatné změny v movitém majetku farnosti.  

Už v loňském roce došlo k prodeji části nemovitého majetku (pole) do rukou obce Pustá Polom, 

která farnosti vyplatila v letošním roce druhou část celkové částky z prodeje – veškerý čistý 

příjem byl použit k opravám farního kostela.  

Farnost neprovozuje podnikání, obchod či služby mimo náboženských. Rovněž nedrží jakékoliv 

majetkové účasti.  

Nájemní vztahy se týkají pouze umístění vlnových vysílačů na kostelní věži v Pusté Polomi. 

 

V rozpočtu farnosti nejsou zahrnuty anonymní hodnoty obětavé práce farníků při bohoslužbách 

a zajišťování úklidu, údržbě a opravách kostela, kaplí, fary, farní zahrady a farních prostor. 

Farníci na sebe berou tuto službu dobrovolně a bez nároků na jakoukoliv odměnu. Jedná se o tyto 

obětavé věřící:  

 

Podvihov:  
Kostelnice, malý úklid a výzdoba – Hanka Staňková  
Technické zajištění kaple – Jiří Kubesa a Jan Hoza  
Velký úklid – dobrovolníci, vesměs ženy na důchodě a ženy ze složky Červeného kříže  
Varhany – Pavel Šustek a někdy Petr Drastík z Pusté Polomi, paní Kubánková s dcerou ze 
Suchých Lazec 
Pokladna – Monika Ondrová  
 

Hlubočec:  
Kostelnice – Hana Draštíková 
Technické zajištění kaple – obec Hlubočec 
Velký úklid – 5 dvojic střídajících se po týdnu – Zdenka Ulmanová + Božena Najvertová, Emilie 
Kudělová + Dagmar Trojančíková, Anna Tvarůžková ml. + Jiřina Škvárová, Marie Bohdalová + 
Alena Nedvídková, Alena Mochová + Alena Tížková 
Varhany – Magda Tvarůžková 
Pokladna – Emilie Kudělová 
 

Kyjovice:  
Kostelníci – Milada Kučerová, Milan Kučera 
Technické zajištění kaple – Jaroslav Grygar 



Velký úklid – každý měsíc jedna dvojice – Fojtíková Anna + Illíková Iveta, Pasdiorová Ludmila + 

Staffinová Helenka, Linartová Marta + Osmančíková Pavlína, Petrušková Marie + Vdovičíková 

Jindřiška+Kozelková Danuše + Vaňková Marie, Lichá Bláža + Hečková Ludmila, Kudelová Marie + 

Petrušková Marie, Illíková Anna + Malovaná Mare, Krčmářová Vlasta + Krčmář Mirek, Hrušková 

Sylva + Červenková Jana, Hrbáčová Radka + Staffinová Vlaďka, Kučerová Pavla + Čončkovi 

Varhany – Vítězslav Grygar, Jana Škrobánková, Markéta Mitášová 

Výzdoba – Oldřiška Grygarová 

Pokladna – Pavla Kučerová 

 

         Farní kostel v Pusté Polomi: 

Kostelník – Bedřich Stoniš 
Technické zajištění kaple – Jaroslav Krajzl, Jaroslav Krajzl ml., Daniel Stoniš, Aleš Stoniš 
Velký úklid – Miluše Havrlantová + Marie Kupková zametají a starají se o farní hroby, o kostel se 

stará několik dvojic, které se střídají – Čerbáková Pavla + Štěpánová Markéta, Krajzlová Daniela + 

Stonišová Marie, Stonišová Marie ml. + Šustková Ludmila, Vavrečková Emilie + Kozyková 

Drahoslava, Pokorná Bohuslava + Hruzíková Marie, Haladějová Marie + Drozdková Marta + po 

stavebních úpravách se do velkých úklidů zapojilo mnoho dalších. 

Údržba fary a farní zahrady – Bedřich Stoniš se svou sestrou Marií Stonišovou 

Varhany – Pavel Šustek, Petr Drastík, Pavel Pískovský, Magda Tvarůžková 
Výzdoba – Marie Stonišová, Daniela Krajzlová 
Pokladna – Daniela Krajzlová 
Farní stránky – Vítězslav Grygar z Kyjovic 
Účetnictví farnosti – Jana Škrobánková z Kyjovic 
 
V lednu 2012 se připojil ke stávajícímu varhaníkovi Pavlu Šustkovi nový varhaník. Jmenuje se 

Petr Drastík, narodil se 1. 11. 1984 a pochází z Kobeřic s hudebně založené rodiny. Na varhany 

hraje i jeho otec, a to ho nejspíš inspirovalo, tento obor vystudovat na střední umělecké škole 

v Krnově. Do Pusté Polomi se přiženil a se svou ženou mají syna.  

Na dětských mších hraje někdy student Pavel Pískovský. 

 

 

 křty svatby 1. sv.přij. biřmování pohřby 
 

Pustá Polom 10* 1 14** 5*** 14 

Kyjovice 4 0 0 0 6 
Podvihov 0 0 0 0 4 
Hlubočec 1 0 0 0 4 
 

 * Svátost křtu ve farním kostele v Pusté Polomi přijalo 5 lidí z Pusté Polomi a po jednom z Hlubočce, 

Kyjovic, Ostravy, Filipovic a Skalice. 

 ** 1. sv. přijímání ve farním kostele v Pusté Polomi přijali 4 lidé z Pusté Polomi, 2 z Kyjovic, 4 z 

Hlubočce, 2 z Budišovic, 1 z Hrabyně a 1 z Ostravy. Jsou mezi nimi i dospělí. 



 *** Svátost biřmování ve farním kostele v Pusté Polomi přijali 2 lidé z Hlubočce, 1 z Kyjovic, 1 z 

Pusté Polomi a 1 z Ostravy. 

 

 Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 8.000 svatých přijímání, 137x byla nemocným a 

seniorům udělena svátost pomazání nemocných, nedělní bohoslužby navštěvovalo asi 390 lidí, 

v předmětu Náboženství na základních školách + na Hovorech o víře + na katechezích 

předškolních dětí na faře jsme měli celkem 76 dětí a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí 

sloužilo 18 ministrantů, zpívaly 4 scholy o celkovém počtu asi 30 mladých a farní chrámový sbor 

o počtu cca 20 lidí. Varhanickou službu vykonávalo 7 varhaníků. Počty účastníků bohoslužeb 

jsou oproti minulým létům o poznání nižší zvláště pro to, že již mezi nimi nejsou započteni 

účastníci bohoslužeb z Rehabilitačního centra v Hrabyni, které již patří pod duchovní správu P. 

Marcela Puváka z Ostravy.  

 

Farnost se aktivně účastní veřejného života v obcích třeba letními společenskými setkáními na 

farní zahradě, pořádáním farního plesu nebo dětského letního tábora (viz výše). 

Farnost nevyvíjí organizovanou politickou činnost. 

 

 

Počasí 

02.02. Evropu včetně Česka zasáhly velké mrazy, teplota klesla pod minus 30 stupňů Celsia. Počet 

obětí mrazů v Evropě dosáhl zhruba tří stovek. Během dvou týdnů arktické zimy umrzlo v Česku 

23 lidí.  

V letním období bylo dlouhou dobu velké sucho, ale konec léta už byl celý ve znamení deště.  

Sníh už do konce roku vůbec nenapadl a začátek zimy byl velmi mírný. 

 

Různé  

Průběh a popis oprav farního kostela:  

První tři měsíce roku bylo odstraněno staré nebezpečné topení z lavic. Stávající kamenná dlažba 

a čelní kamenný stupeň v presbytáři byly vybourány. Byl proveden nový hutněný štěrkový násyp 

větší frakce a ventilační systém v podloží. Byly udělány také nové stupně pro položení 

mramorové podlahy. Byla provedena výměna a rekonstrukce elektroinstalací s ohledem na platné 

předpisy a normy. Bylo provedeno natažení drátů k novému číselníku a k elektronickému 

zabezpečení kostela. Práce pokračovaly nanesením omítek na vysekaná místa, v nichž je 

nataženo elektrické vedení.  Později během roku došlo k výrobě a výměně interiérových dveří 

vedoucích z presbytáře do sakristie a panské kruchty. Byly naneseny sanační omítky. Byla 

provedena výmalba presbytáře. Biskupstvím byla schválena podoba obětního stolu, ambonu a 



sedes od akademického malíře Milivoje Husáka, na kterém se jednoznačně shodla Farní rada. 

Oltář symbolizuje rozťatý plášť sv. Martina.  

 

P. Zdeněk celou opravu popsal takto:  

V roce 2012 na základě žádosti podané u MAS Opavsko získala Římskokatolická farnost Pustá 

Polom ze Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova na 

projekt „Stavební oprava kostela sv. Martina v Pusté Polomi“ finanční dotaci ve výši 751 tis. Kč. V 

rámci tohoto projektu bylo v celém kostele instalováno nové elektrické vedení, byly provedeny 

sanační omítky, byla nově provedena podlaha kněžiště včetně položení mramoru a byly do lavic 

instalovány topené panely. Následně jsme přistoupili k výmalbě celého interiéru kostela. Kostel nám 

tak „prokoukl“. Pro místní obyvatele i návštěvníky se tak stal zase o poznání příjemnějším místem 

pro setkávání člověka s Bohem, pro rodinné události jako jsou křty, svatby a pohřby, pro ztišení, 

odpočinek a načerpání nových sil a inspirace do dalších dnů života.  

Umí mladí také „máknout“ pro svou farnost? Akce „Putzingcompany“ ukázala, že ano. Svýma 

rukama při malé brigádě na úklid po dělnících pomohlo ve farním kostele kolem 20 mladých. 

Díky! 

 


