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Rodina, která se modlí  
a zpívá, nemůže padnout. 

 

(P. Josef Olejník) 
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Milí farníci, 
 držíte v rukou první číslo časopisu farnosti Pustá Polom. 
Nese název PŘÍSTAV. Proč právě Přístav? Protože přístav je 
jistotou. Byl bych moc rád, kdybychom právě skrze tento 
časopis nalézali jistotu.  
 Na prvém místě jistotu společenství. Jsme jedna farnost, do 
které však patří 4 obce a duchovní správa Rehabilitačního 
centra v Hrabyni. Nejedná se o pět ostrovů, ale o jedno 
společenství. Je dobré o sobě vědět. Vědět o tom, čím žijeme, 
co můžeme nabídnout jeden druhému. Je dobré společně nést 
radosti i nesnáze. 
 Druhou jistotou kéž je jistota informovanosti. Ne všechno 
je možné dát do nedělních ohlášek. Ne každý si všechno 
z nedělních ohlášek zapamatuje. Je dobré mít doma po ruce 
něco, co mi napoví, co mi připomene. Tím „něčím“ kéž je tento 
časopis! 
 Tento časopis má nejen informovat, ale i formovat. Má ve 
spleti myšlenkových a názorových proudů tohoto globálního 
světa jasně ukázat, co přináší Ježíš. To bude třetí jistota. 
 Čtvrtou jistotou má být jistota domova. Tento časopis chce 
přinášet také pohlazení, radost, přijetí, pokoj do duše. Kéž 
nalezne ve Vašich srdcích své místo! 
 Stojíme však na počátku. K vydávání takového časopisu je 
dobré mít alespoň malý tým lidí, kteří nabídnou své síly                     
a umění do služeb nás všech. Nejde jen o příspěvky do tohoto 
časopisu, ale třeba i jen o jeho obyčejné skládání. Budu vděčný, 
když se takoví spolupracovníci mezi Vámi najdou. 
  

Takže: Začínáme!   

 
 

Proč právě Přístav 
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Malý chlapec navštíví o Vánocích svého 
dědečka. Dívá se, jak dědeček vyřezává 
figurku k jesličkám. Několik jiných 
betlémských figurek je již hotových              
a stojí na stole. 
Chlapec je unavený, položí lokty na stůl 

a usíná. Ve snu ovšem figurky oživnou a on se octne mezi nimi. 
Jde s nimi k betlémské stáji a dívá se na Jezulátko.  
„Rád bych od tebe měl tři věci“, říká Ježíšek. A chlapec horlivě 
odpovídá: „Dobře, dám ti nový kabát, můj elektrický vláček                 
a moji krásnou obrázkovou knihu.“ 
„Ne“, odpovídá Ježíšek. „To nepotřebuji. Chtěl bych mít něco 
jiného. Dej mi svoji poslední slohovou práci“, říká potichu. 
Chlapec se poleká: „Pod tu práci ale můj učitel napsal, že je 
nedostatečná. Za poslední slohovou práci jsem dostal pětku.“ 
„Právě proto tu práci chci. Přineseš mi vždycky všechno, pod čím 
je napsáno, že to je nedostatečné?“ „Rád“, říká malý chlapec. 
„A za druhé bych chtěl od tebe tvůj hrnek na mléko!“ „Ale ten 
jsem přece včera rozbil!“ „Přineseš mi všechno, co se v tvém 
životě rozbilo?“ ptá se Jezulátko. 
„A teď ještě moje třetí přání: Přineseš mi ještě odpověď, kterou jsi 
dal mamince, když se tě na ten hrníček ptala.“ 
Tu se dal chlapec do hořkého pláče a vzlyká: „Já jsem přece lhal, 
že mi spadl. Ve skutečnosti jsem ten hrnek shodil na podlahu 
schválně.“ 
„Ano, přines mi pokaždé svoje lži, svůj vzdor, všechno zlé, co jsi 
udělal, abych ti mohl pomoci a odpustit, abych tě mohl uzdravit             
a změnit!“ 
Vtom se chlapec probudí a najednou ví, proč se stal Bůh člověkem 
a proč se Ježíš narodil jako Vykupitel: aby všechno nedostatečné, 
rozbité a zlé mohl uzdravit a proměnit. Využijme toho! 

Smysl Vánoc 
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Ano, pojďme přinést Pánu Ježíši všechno, co se nám 
nepodařilo, co se nám rozbilo… 

 
MIMO ŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K P ŘIJETÍ SV.SMÍ ŘENÍ   
  

Kyjovice Pá 17/12         1600 – 1650 h. a 1745 – 1900 h. 
RÚ Hrabyně So 18/12     1430 – 1520 h. 
Pustá Polom Ne 19/12     1400 – 1500 h. 
Podvihov Po 20/12      1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
RÚ Hrabyně Út  21/12     1430 – 1520 h. 
Hlubočec St   22/12     1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Čt  23/12         1600 – 1650 h. a 1745 – 1900 h. 

 

Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček 
24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 

 
 

 
 
S očištěným srdcem pojďme pak slavit společné bohoslužby… 
 
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH A NA P ŘELOMU ROKU  
  

 Pá  
24/12 

So  
25/12 

Ne 
26/12 

Pá 
31/12 

So 
01/01 

Ne  
02/01 

Pustá Polom 2200 1030 1030 1600 1030 1030 

Kyjovice 1430* 0900 0900  0900 0900 

Podvihov 2400  0700  1600  

Hlubočec  1600    0730 

RÚ Hrabyně 1530 1530   1530  
* Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 

 
Požehnané a pokojné Vánoce! 

 

Vánoce 2010 
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A je tady první pravidelná rubrika. Jistě nebude na škodu třeba 
i po letech trošku oprášit či prohloubit své znalosti Božích věcí.  
Dá-li Pán Bůh, budeme společně na pokračování rozjímat nad 
dobrým prožíváním svátosti smíření. Mělo by jít o jakýsi 
komplexní pohled na tuto tak překrásnou a přitom někdy tak 
obávanou svátost. Dnes tedy úvodní část. 
 
 Abychom správně pochopili tuto překrásnou svátost, 
začněme tím, co říká Úvod do svátosti smíření. Tam se říká: 
„Kajícník spolu s knězem slaví svátost smíření s Bohem.“ 
Neříká se tam, že je to svátost, která se odbývá jako cosi krajně 
nepříjemného v nějakém temném koutě kostela. Je to svátost, 
která se SLAVÍ. Pro někoho to může být těžko pochopitelné.             
A tak si zkusme vysvětlit, proč je to svátost, která se nemá 
odbývat, ale slavit. 
 Říká se: Kdo ztratil majetek, ztratil mnoho.                                 
                         Kdo ztratil přítele, ztratil mnohem víc.  
                         A kdo ztratil Boha, ten ztratil všecko. 
 Hříchem člověk ztrácí Boha. Těžkým hříchem. A Bůh 
nás v tom mohl nechat. Mohl nás nechat, abychom Boha ztratili 
na celou věčnost. Ale on nám dal možnost záchrany. Dal nám 
možnost návratu. Právě skrze tuto překrásnou svátost - skrze sv. 
smíření. Sv. smíření je jeden z největších Božích darů. A proto 
se nemá odbývat, má se slavit. Má se slavit jako návrat k Otci. 
  
 

Otázky k zamyšlení:  
 

Chodím si odbýt svátost smíření, abych to měl „z krku“? 
Anebo spolu s knězem slavím své smíření s Bohem, svůj 
návrat k Otci?! 

 

Rosteme v poznání 
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  I toto by mohla být pravidelná rubrika. Je pro vás 
připravena. Stačí se ptát na vše, co vás zajímá o naší víře,               
o životě z víry, o životě církve, o životě naší farnosti. Dotazy 
lze zadávat: 

• osobně 
• písemně na adr.: ŘKF, Slezská 32, 747 69 Pustá Polom 
• písemně do schránky na dotazy, která bude umístěna 

v kostele i v kaplích 
• telefonicky nebo SMS zprávou na č. 603 368 922 
• e-mailem na adr.: rkf.pustapolom@doo.cz  

Dotazy nemusejí být podepsány, aby se opravdu každý mohl 
bez ostychu zeptat na všechno, co mu „vrtá v hlavě“. 
 

 
  Rovněž tato rubrika se, dá-li Pán Bůh, bude v našem 
časopise čas od času objevovat. Připomeneme si v ní, čím naše 
farnost žila, co bylo našimi radostmi i bolestmi. Jaké tedy bylo 
2. pololetí tohoto roku? 
  Nejprve přineslo změnu duchovního správce. Ještě jsme 
se neznali, ještě jsem byl v bývalé farnosti a už jsem obdržel 
nabídku pomoci se stěhováním. Děkuji také za všechna milá 
přijetí, pozornosti, povzbuzující slova, za všechnu pomoc, za 
četná pozvání do vašich rodin. Velmi brzy jsem se mezi vámi 
cítil jako doma. 
  První velkou společnou akcí byl Farní den v neděli 29.8. 
Snad nám spolu bylo dobře. Pro mě to byla velká příležitost 
k osobním kontaktům s novými farníky. 

Ptali jste se 

Čím žijeme 
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  Děkuji mládežníkům z Kyjovic za pozvání na společný 
výlet na Hýlov, který se uskutečnil o týden později. I takto je 
možno se lépe poznat. A to posezení v cukrárně taky stálo za to. 
  To už se ovšem naplno rozběhl nový školní rok a já jsem 
moc vděčný za 64 dětí a mládežníků, kteří navštěvují v našich 
školách náboženství. Rozběhly se také páteční mše svaté pro 
rodiny s dětmi v Kyjovicích. 
  V sobotu 11.9. jsme se pak vydali s našimi ministranty 
na Diecézní ministrantskou pouť do Rychaltic. Kluci se nejen 
setkali s otcem biskupem, ale mohli si také zasoutěžit v různých 
disciplínách. Vyzkoušeli si hasičskou stříkačku, prohlédli si 
policejní auto i výstroj a snad spokojení se vraceli večer domů. 
  Raduji se z malé skupinky dospělých, kteří v říjnu 
projevili touhu poznat křesťanství a připravit se ke křtu či 
k prvnímu přijetí sv. smíření a Eucharistie. Jsem rád, že na 
společná setkávání někteří chodí i se svými blízkými. Je to fajn 
parta. 
  Mám radost z 6-ti nových ministrantů (samozřejmě                
i z těch 11-ti „starých“), raduji se z dívek, tvořících naše scholy. 
Zvláště jsem vděčný za to, že po pěti letech bez ministrantů má 
kluky u oltáře opět i kaple v Podvihově. Nejen scholy, ale                 
i ministranti se scházejí na pravidelných schůzkách, kde se doví 
leccos zajímavého, ale také se společně baví. 
  Další naší radostí nechť je skupinka 10-ti dětí, které se 
v naší farnosti připravují na 1. svaté přijímání. 
  Ke společnému životu patří i občas někam společně 
vyrazit. A tak jsme o podzimních prázdninách se skupinou 46 
dětí z náboženství vyrazili to televize Noe. Děti si prohlédly 
studia i techniku, dověděly se o dětských a mládežnických 
pořadech určených právě pro ně, no a k zahození nebyla ani 
zastávka na něco sladkého či návštěvy obchodů v Ostravě. 
S kluky ministranty jsme pak v listopadu vyrazili na bazén 
v Ostravě-Porubě. 
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  No a svatomartinské slavnosti? To jsem teda hleděl! 
Zúčastnilo se jich cca 300 lidí. Je to moc hezká tradice. Letos 
jsme (až na žebráka ☺) dokonce ani nepromrzli. 
  Novou tradicí se pak stala pravidelná příležitost k přijetí 
svátosti nemocných v Rehabilitačním centru v Hrabyni – 
v kapli svaté Kláry každou 2. sobotu v měsíci po mši svaté, 
která začíná v 15.30 hod. Jedná se o snahu nabídnout tuto 
svátost zvláště těm, kteří jsou tam na léčení, ale může tuto 
příležitost využít i kdokoliv jiný, kdo to potřebuje.  
  Z technických záležitostí máme radost třeba z nového 
ozvučení kaple v Hlubočci. Dobrá zpráva: Už i tam je nám 
rozumět. 
  Zato máme problémy s kostelíčkem v Pusté Polomi. 
Přestože bylo provedeno jeho podřezání a injektáže, začaly se 
opakovaně objevovat na zdech záhadné masivní plísně. Bylo 
zjištěno, že je zcela nefunkční kanalizace kolem kostela: Je 
ucpaná a rozpraskaná, což znamená, že voda ze střech jde 
přímo pod kostel. Proto se také uvnitř kostela v místech u zdí, 
kde není dlažba, objevovalo záhadné blátíčko. Bohužel příčina 
byla objevena těsně před nástupem zimy. Čekáme tedy, až se 
„polepší“ počasí. Provede se „první pomoc“ – tzn. pročištění 
šachet a potrubí. Pak bude následovat trvalé řešení, které ovšem 
nebude nijak levné. Je třeba ještě jej promyslet, naplánovat              
a sehnat peníze. Pokusíme se je sehnat ze zdrojů EU, což je 
ovšem záležitost velmi nejistá. Proto prosím také o vaši 
štědrost. Stavebním záležitostem příliš nerozumím. V rozsahu 
potřeb naší farnosti by byly pro kněze rovněž neúměrnou zátěží. 
Proto jsem moc rád, že se pro naši farnost podařilo získat 
zkušenou a osvědčenou technickou administrátorku – pí Hanu 
Dybowiczovou z Opavy – která je zaměstnancem biskupství,              
a která bude stavební a technické potřeby naší farnosti řídit. 
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  A jak si na tom vedeme s naším účtem? K 23.11.2010 to 
vypadalo takto: Pustá Polom 243.416 Kč, Kyjovice 214.109 Kč, 
Hlubočec 27.688 Kč a Podvihov cca 60.000 Kč. 
  Podrobnou ekonomickou i duchovní bilanci za rok 2010 
naleznete v únorovém čísle farního časopisu. 
 
 

 
 

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo… 
(Lk 10,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Opět se přiblížila doba, kdy se budou podávat přihlášky 
do Kněžského semináře a na Teologickou fakultu. Za nová 
kněžská povolání se modlíme. Bude moc dobře, když se mladí 
muži, jichž by se toto povolání mohlo týkat, právě nad touto 
otázkou také zamyslí. Rád otiskuji pozvání otce biskupa: 
 

Milé sestry a bratři, už několik let se v naší diecézi scházíme 
k pravidelným poutím za kněžská a řeholní povolání a za obnovu 
rodin. Prosím vás, abyste se snažili mladé lidi v zodpovědném 
hledání životního povolání podporovat, obzvlášť cítí-li povolání 
ke kněžství a k různým formám zasvěceného života.  
A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít 
maturitní zkoušku, a kteří uvažujete o povolání ke kněžství, bych 
rád v rozhodování povzbudil. Nebojte se odpovědět na Boží 
volání. Přihlášky ke studiu je možné podat na biskupství 
prostřednictvím pana faráře do konce března 2011. Denně se 
modlím za vás všechny, které Bůh volá ke kněžské službě.  

biskup František 
 

Pozvání ke kněžství 



 10

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� so 18.12. v 9.00 hod. na faře příprava dětí k 1. sv. přijímání 
� so 18.12. v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� ne 19.12. v Hlubočci při mši sv. sbírka na opravy kaple 
� program zpovídání před Vánocemi a program bohoslužeb        

o Vánocích a na přelomu roku – viz str. 4 
� so 25.12. v 17.00 hod. v Hlubočci před kaplí Živý Betlém 
� ne 26.12. v 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích vánoční pásmo 

kyjovické scholy o smyslu Vánoc Půjdem spolu do Betléma 
aneb Vánoce v srdci každého z nás 

� po 27.12. v 17.45 hod. na faře setkání Farní rady 
� pá 31.12. v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi společná 

děkovná mše svatá celé farnosti za uplynulý rok 
� pá 14.01. v 8.30 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření, bohoslužba slova se sv. 
přijímáním a návštěvy nemocných na pokojích 

� od pá 14.01. v kapli v Kyjovicích opět každý týden v 17.00 
hod. mše svaté zvláště pro rodiny s dětmi; zvány jsou rodiny 
s dětmi také z okolních obcí 

� od so 15.01. na faře opět každý týden v 9.00 hodin příprava 
dětí k 1. sv. zpovědi a k 1. sv. přijímání. 

� so 15.01. v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� ne 16.01. při mši sv. v Pusté Polomi a v Kyjovicích sbírka 

na opravy farního kostela 
� po 17.01. v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava 

dospělých ke svátostem. 
� pá 21.01. – návštěvy nemocných v domácnostech 
� so 22.01. v 10.15 hod. v Hlubočci schůzka hlubočských 

ministrantů 
� pá 28.01. v Podvihově Farní ples; bude upřesněno! 

Informační servis 
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NĚCO KE SVÁTKU SVATÉ RODINY 
 
Pan farář: „Děti, proč máte poslouchat své rodiče?“ 
Pepíček: „Protože tatínek je silnější!“ 
 
 
POZOR NA KRÁVY! 

(převzato ze staršího čísla  Katolického týdeníku ) 
 
Chci se s vámi podělit o jeden hezký povánoční příběh: 
U Nováků je pozdvižení. Malá Maruška má do náboženství 
nakreslit tři krávy. Už na zítřek. Nikdo to ale neumí. Všichni se 
snaží, ale hned to zase vzdávají. Jenom tatínek v potu tváře 
dokončuje své dílo. „To není kráva, to je pes,“ bulí nad jeho 
výsledkem Maruška a celá rodina je v koncích. Babička raději 
uteče postěžovat si k sousedce. „No, kdyby ten člověk měl 
rozum,“ horlí na kaplana, „chtěl by přece jednu krávu, ne tři!     
A slečna na to měla celé svátky a vzpomene si až dnes.“ 
Sousedka zpozorní a říká: „Víte co, pojďme k vám, pokusím se 
o to taky.“ Když dojdou, sousedka místo tužky lapne malou 
Marušku za bradu a ptá se: „Poslechni, nekázal vám otec Pavel 
nakreslit tři krále?“ Malá vykulí oči a zakoktá: „Ano, ano, tři 
krále.“ Bylo vyhráno, protože král se i při vší své vznešenosti 
dá nakreslit snadněji než kráva. To dokáže i Maruška. 
Tatínek má kaplana rád. Ale přesto, nebo právě proto jím 
lomcuje pokušení lítosti, že se na omyl přišlo. 
 

Příští číslo farního časopisu, dá-li Pán Bůh, 
vyjde v sobotu 29.01. 2011. 

Bavíme se s církví 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

 


