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Jeden muž, stejně jako každý jiný měsíc, šel k holiči. Začali 
spolu hovořit o různých věcech. A najednou hovořili o Bohu. 
Holič řekl: 
„Víte, já nevěřím, že Bůh existuje.“ 
„Proč si to myslíte?“ 
„Je to velmi prosté. Stačí jen vyjít na ulici, abych se přesvědčil, 
že Bůh není. Kdyby byl Bůh, myslíte, že by bylo tolik 
nemocných? Existovaly by opuštěné děti? Kdyby Bůh byl, 
nebylo by bolesti, utrpení... Prostě - nemůžu si představit Boha, 
který tohle všechno dovolí.“ 
Klient se zamyslel, chtěl něco říct, ale pak rezignoval. Nechtěl 
vyvolat nepotřebnou diskusi.  
Když holič dostříhal, klient zaplatil a odešel. A v tom momentě 
uviděl na ulici člověka s dlouhými, zanedbanými vousy i vlasy. 
Vypadalo to, že již delší dobu jeho vlasy i vousy neviděly 
holiče. Byl zanedbaný a špinavý. Tehdy se klient vrátil a řekl: 
„Víte co? Holiči neexistují!“ 
„Velmi směšné. Jak to neexistují?“ zeptal se holič. „Já jsem 
jedním z nich!“ 
„Ne! odporoval klient. „Holiči neexistují. Kdyby existovali, 
nebylo by tolik lidí s dlouhými vlasy a vousy, jako ten člověk 
na ulici.“ 
„Ale nééé… Holiči existují, to jen lidé nás nehledají. Z vlastní 
vůle!“ 
„No právě...“ řekl klient. „Přesně tak. Bůh existuje, to jen lidé 
ho nehledají. A dělají to z vlastní vůle. Proto je tolik utrpení                   
a bolesti ve světě.“ 
 

Bůh nesliboval dny bez bolesti, radost bez utrpení, slunce 
bez deště. Sliboval sílu na každý den, útěchu uprostřed slz           
a světlo na cestě…  

Existuje? 
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 Druhou částí pokračuje naše zamyšlení nad svátostí 
smíření. Dnes budeme rozjímat nad dějinami této svátosti. 
 

 Svátost smíření je svátost ustanovená Ježíšem Kristem 
po jeho vzkříšení (viz Jan 20,21-23). Je to největší dar 
vzkříšeného Krista.  
 Prožívání této svátosti se však během dějin vyvíjelo. 
 My možná naříkáme nad tím, jak to máme složité, že 
musíme chodit ke zpovědi. V prvních křesťanských staletích to 
však bylo mnohem složitější: Za těžké hříchy bylo nutné konat 
veřejné pokání, které bylo dost drsné. 
 Člověk, který se dopustil těžkého hříchu byl 
exkomunikován - vyloučen ze společenství církve, vyloučen ze 
slavení bohoslužeb, musel stát u vchodu do bohoslužebného 
prostoru a prosit příchozí o modlitbu. Vyznat se musel 
biskupovi. Později se mohl účastnit bohoslužby slova při mši 
svaté, ale před bohoslužbou oběti musel odejít. Po uplynutí 
určeného času mohl být již na celé mši svaté, nicméně nemohl 
ke svatému přijímání dokud nedošlo k plnému smíření s Bohem 
a s církví. Veřejné pokání trvalo i několik let a zpravidla bylo 
možné konat jej pouze 1x v životě.   
 Oč jednodušší to máme my: Diskrétní způsob. Člověk 
může přijít, kdy to potřebuje. Nikdo neví, s čím člověk přichází. 
Odpuštění dostává na počkání. Kéž bychom si toho více vážili          
i více využívali! 
 
 

Svěř svoji minulost psychologovi – naučí Tě na ni zapomínat. 
Svěř svoji minulost psychiatrovi – dá Ti na ni prášky. 

Svěř svoji minulost Kristu – a ten ji uzdraví. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosteme v poznání 
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Nevím, jak vy. Už jste si zvykli na jedenáctku na konci 
letopočtu? Snad ano. Ale jaký byl rok, který končil desítkou? 
Jaký byl v naší farnosti rok 2010? 

 

Duchovní statistikaDuchovní statistikaDuchovní statistikaDuchovní statistika    
 

 křty svatby 1. sv. přijím.  pohřby 

Pustá Polom 5 2 3 V naší farnosti se 
uskutečnilo 26 
pohřbů. Z matriky 
pohřbených však 
zatím nelze vždy 
jednoznačně 
vyčíst, v které 
vesnici se pohřeb 
uskutečnil. 

Kyjovice 2 0 0 
Podvihov 0 0 0 
Hlubočec 2 1 0 
RC Hrabyně 0 0 0 
 
 

 
 

Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 8.000 svatých 
přijímání, byla udělena asi 70-ti bratřím a sestrám sv. pomazání 
nemocných, nedělní bohoslužby navštěvovalo asi 450 lidí, 
v náboženství na Základních školách jsme měli 64 dětí                     
a mládežníků a kromě toho se Hlubočci scházela skupinka asi 
12-ti chlapců a děvčátek ke katechezím dětí předškolního věku. 
Kromě kněze ve farnosti působily 2 katechetky a 2 mimořádní 
udělovatelé Eucharistie. U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo 
17 ministrantů, zpívaly 3 scholy o celkovém počtu asi 25 
mladých. U varhan a harmonií působilo 7 varhaníků, kostel              
i všechny kaple mají své kostelníky. Samozřejmostí je také péče 
farníků o své kostely a kaple. 
Upřímným „Pán Bůh zaplať“ děkuji všem, kdo ochotně 
přikládají ruku k dílu, zvláště pak všem, kdo Pána Ježíše mají 
opravdu rádi, poctivě s ním žijí, setkávají se s ním ve svátostech 
a k poctivému životu s Kristem vedou i své děti a vnoučata. 
Kéž vše dobré pokračuje a množí se i v r. 2011! 

Ohlédnutí za rokem 2010 
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Ekonomická statistikaEkonomická statistikaEkonomická statistikaEkonomická statistika    
 
 
 

 

 

Konkrétní výpis církevních, státních a obecních dotací                  
a příspěvků: 
 

PUSTÁ POLOM 
   

200.000 Kč:  dar obce Pustá Polom na opravy kostela 
   

Mimo účetnictví farnosti obec Pustá Polom provedla skácení líp 
na hřbitově, který je taktéž v majetku farnosti. Odborný 
posudek, kácení, frézování pařezů a výsadbu nových líp 
financovala obec částkou 101.073 Kč. Obec také pořídila ke 
kostelu vývěsní skříňku v ceně 8.712 Kč. 
 

KYJOVICE  
 

Mimo účetnictví farnosti obec Kyjovice ze získané státní dotace 
financovala komplexní parkové úpravy kolem kaple, spočívající 
v rekultivaci travní plochy včetně dvojitého travního výsevu, 
oddrenažování zadní parkové části za kaplí, navezení zeminy, 
vyrovnání břehu a dodání a výsadby keřů a pořídila nové 
lavičky ke kapli – vše v celkové hodnotě cca do 80.000 Kč. 
 

(v Kč) sbírky,  
dary  

státní  
a obecní 
dotace 

církevní 
dotace 

ostatní 
příjmy  

PŘÍJEM 
CELKEM  
ZA R. 2010 

PustáPolom 393.717 
92.777 200.000 

 
0 
 

46.441 732.935 

Kyjovice 237.948 
500 

0 
 

0 
 

0 238.448 

Podvihov 18.387 
2.500 

0 0 0    20.887 

Hlubočec 62.342 
500 

0 0 0    62.842 
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PODVIHOV  
 

Mimo účetnictví farnosti Statutární město Opava, městská část 
Podvihov na vlastní náklady ve výši 762.000 Kč provedla 
opravu střechy, okapů a sanaci dřeva na kapli v Podvihově. 
 

HLUBOČEC 
 

Mimo účetnictví farnosti obec Hlubočec financovala v kapli 
namontování spořiče vody a průtokového ohřívače včetně 
elektroinstalace s tím spojené, výměnu nové elektroměrové 
skříně a drobné malování v celkové hodnotě 26.195 Kč.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(v Kč) 
odeslané sbírky VÝDAJE 

CELKEM  
ZA ROK 2010 

ZŮSTATEK  
K 31/12 2010 

P. Polom 105.214 898.222 287.861 

Kyjovice 128.030 274.455 231.619 

Podvihov 16.707 42.137   62.063 

Hlubočec 19.017 107.703   26.538 
 
 
 

Odeslanými sbírkami je myšlen součet sbírek na bohoslovce, 
misie, Charitu, Svatopetrský haléř, na potřeby diecéze, Biblické 
dílo, církevní školy, Svatou Zemi, na zemětřesením postiženou 
Haiti, peníze z vesnic na opravy farního kostela a desátek 
odevzdávaný všemi farnostmi diecézi.   
 
Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných 
režijních nákladů spojených s životem farností jsou nejvyšší 
výdaje farnosti tvořeny také těmito položkami: 

 
 
 
 
 
 
 

PUSTÁ POLOM 
542.408 Kč: podřezání a izolace zdiva na kostele 

 

  55.780 Kč: platba za plyn 
  24.969 Kč: platby za elektřinu v kostele 
  16.450 Kč: platby za elektřinu na faře 
  15.214 Kč: doplnění ozvučení v kostele  
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  12.640 Kč: nátěr oken a dveří na faře 
  12.000 Kč: zhotovení sochy Krista na hřbitově 
    7.800 Kč: malování části fary 
    7.258 Kč: doplnění programů ve farním počítači  
 
KYJOVICE  
88.731 Kč: ozvučení kaple 
29.790 Kč: sbírky odvedené na opravy farního kostela 
15.850 Kč: vývěsní skříň před kaplí 
12.170 Kč: platby za plyn 
  9.130 Kč: platby za elektřinu 
 
PODVIHOV  
14.500 Kč: odvedeno na opravy farního kostela 
  4.500 Kč: obětní miska s víčkem do svatostánku 
  4.500 Kč: olejové svíce 
  2.994 Kč: zakoupení úsporných žárovek 
  2.300 Kč: platby za elektřinu 
  2.100 Kč: el. součástka ke zvonu 
 
HLUBOČEC 
35.810 Kč: ozvučení kaple 
26.685 Kč: příspěvek na opravy farního kostela 
17.000 Kč: příspěvek na elektroinstalaci kaple 
  6.000 Kč: roční příspěvek na provoz fary 
  3.008 Kč: platby za elektřinu 

 
 

 
 
 
 
 

Všechny uváděné částky jsou haléřově zaokrouhleny. Všechny 
položky příjmů i výdajů jsou detailně rozepsány v pokladním 
deníku. Kdokoliv do nich může na požádání nahlédnout.   
 

Děkujeme všem dárcům – drobným i velkým, osobám 
fyzickým i právnickým, lidem věřícím i sympatizujícím.              
Bez vaší pomoci a spolupráce bychom daleko nedošli… 
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A na co šetříme? 
 

PUSTÁ POLOM 
Na kostele budeme mít opravdu ještě práce „jako na kostele“. 
Čeká nás výměna elektroinstalace, neboť ta stávající již 
neodpovídá platným normám a navíc může být poškozena při 
osekávání omítek. Mohlo by se tak stát, že bychom ji zaházeli 
novou omítkou, vymalovali kostel a začala by nám dělat 
problémy. Čeká nás také oprava nebo výměna kanalizace kolem 
kostela (záleží na tom, co ukáže průzkum) a výměna šachtic. 
Chystáme obnovu presbytáře (kněžiště) a výhledově provedení 
vnitřních omítek a výmalbu kostela. Obec Pustá Polom se pak 
chystá k provedení i financování skácení tří zbývajících líp na 
našem hřbitově a výsadbu nových stromů. Těšíme se také na 
podporu oprav kostela ze strany obce. 
 

KYJOVICE:  
O dalším zvelebování kaple jednala Rada kaple s obcí Kyjovice, 
následně pak farář s p. starostou a p. místostarostou. 
Výsledkem jednání je těchto několik společných vět: 
Kaple sv. Víta v Kyjovicích stojí v centru obce a je to 
jednolodní kaple z počátku 20. století, která je vyzdobena 
obrazy sv. Martina a sv. Jiřího z přelomu 18. a 19. století.  
Je to naše kulturní dědictví v Kyjovicích, kde se setkávají 
občané jak na bohoslužbách, tak při jiných příležitostech vč. 
zpívání malé a velké scholy. 
Proto si tato kulturní památka v naší obci zaslouží řádnou 
pozornost a rovněž péči jak při užívání, tak při udržování jejího 
stavu.  
S ohledem na zajištění péče o tuto kulturní památku došlo 
k setkání starosty obce Ing. Ctibora Vajdy, místostarosty Ing. 

Pohled dopředu 
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Zbyňka Petrušky a pana faráře Zdeňka Šimíčka, na kterém jsme 
se dohodli na spolupráci při kulturních akcích, užívání kostela              
a vzájemné komunikaci s Radou kaple. 
Rovněž jsme projednali rozsah a potřebu oprav na kapli v roce 
2011 s tím, že jsme přislíbili zařazení do finančního plánu obce 
rekonstrukci zvonice a s tím spojenou výměnu umíráčkového 
zvonu, zakoupení a instalaci kostelních hodin do kulatého 
venkovního prostoru, výměnu a dodávku dřevěných žaluzií  vč. 
3 ks malých horních okýnek.  Aby se všechny práce mohly 
reálně dokončit v plném rozsahu a podle představ Rady kaple, 
budou se na spolufinancování podílet všichni naši věřící 
občané, což bude zabezpečeno z farního účtu, na který 
přispívají.  
Věříme, že se nám společnými silami podaří zvelebit naší 
krásnou kapli. 

                                  P. Mgr. Zdeněk Šimíček – farář 
                                             Ing. Ctibor Vajda – starosta obce      

 

HLUBOČEC 
Již delší dobu se diskutuje o stavu elektrických varhan, které 
pravděpodobně pomalu dosluhují. K jejich posouzení byl 
povolán diecézní organolog. Ten také případně navrhne nový 
vhodný nástroj. Posudek se očekává v nejbližší době. Dle něj 
pak společně zvážíme, zda-li budeme šetřit na nové varhany, na 
topení či na něco jiného. Budete včas informováni i pozváni 
k rozhodnutí. 
 

PODVIHOV  
V současné situaci se zdá, že kaple nevyžaduje větších oprav. 
Šetříme na potřeby v budoucnu. Ve chvíli, kdy takové 
konkrétní potřeby vyplynou, budete včas informováni. Máte-li 
sami návrhy, co by se dalo vylepšit, dejte, prosím vědět. 
 

Potřeb je tedy mnoho. Nezbývá, než poprosit o vaši štědrost. 
Tak tedy: Pěkně prosím…☺ 
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Je třeba poděkovat 29 skupinám koledníků, jejich vedoucím             
i organizátorům v naší farnosti a v RC v Hrabyni, kteří 
vykoledovali celkem 143.739 Kč pro potřeby Charity. 
Samozřejmě velký dík všem, kdo do pokladniček přispěli.            
Jak jsme si v jednotlivých obcích vedli? 

 

Pustá Polom  12 skupinek 62.013 Kč 
Kyjovice 7 skupinek 38.665 Kč 
Podvihov 4 skupinky 19.100 Kč 
Hlubočec 4 skupinky  16.379 Kč 
RC Hrabyně 2 skupinky 7.582 Kč 
 

A ještě jedna zajímavost: Obec Pustá Polom s částkou 62.013 
Kč se umístila na 1. místě ze všech obcí, ve kterých Tříkrálová 
sbírka pod hlavičkou Charity Hrabyně proběhla. Díky moc! 
 

 
 Život dětí je ve farnosti už zaběhlý. Již delší dobu slibuji 
něco pro mládež. Myslím, že právě uzrál čas. 
 Zvu všechny mládežníky od 14-ti let, kteří by se chtěli 
pravidelně (asi 1x za měsíc) scházet ve spolču křesťanské 
mládeže, k první schůzce, která se uskuteční na naší faře 
v sobotu 19.února v 19.00 hodin. Půjde o informativní 
schůzku, na které si domluvíme konkrétní záležitosti, 
především čas a náplň setkávání. Již nyní prosím všechny, kdo 
se chystají na schůzku přijít: Připravte si své nápady, co od 
spolča očekáváte, jaká by měla být jeho náplň, co bychom 
mohli společně prožít. Určitý plán mám v zásobě. Chci však 
hlavně naslouchat vám. Bude to vaše spolčo... Těším se! 

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 

Spolčo mládeže  
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 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� po 31.01.  – v Podvihově v 16.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 mše svatá  
� po 31.01. – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava 

dospělých ke svátostem 
� st 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu; oslava svátku  
     bude společná v Pusté Polomi při mši sv. v 17.00 hod.; při  
     mši sv. se budou žehnat svíce – hromničky; přineste si  
     s sebou a nechejte u sebe! Příležitost ke sv. smíření od 16 h. 
� čt 03.02. – v Hlubočci v 16.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 mše svatá; při mši sv. bude uděleno  
      Svatoblažejské požehnání  
� so 05.02. a ne06.02.–při všech bohoslužbách Svatoblažejské  
      požehnání 
� po 07.02. – v 17.45 hod. na faře schůzka Farní rady 
� pá 11.02. v 8.30 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

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

� so 12.02. – v 9.00 hod. na faře v rámci přípravy dětí na               
1. sv. přijímání přezkoušení dětí z modliteb a 1. kola otázek 

� so 12.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� st 16.02. – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava 

dospělých ke svátostem 
� so 19.02. – v 19.00 hod. na faře spolčo mládeže 
� ne 20.02. při mši sv. v Podvihově a v Pusté Polomi sbírka 

na opravy farního kostela a v Kyjovicích sbírka na opravy 
kaple 

� so 26.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 26.02. a ne 27.02. – při všech bohoslužbách sbírka na 

Haléř sv. Petra 

Informační servis 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 
 
 
 
 


