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Až od Tebe v životě ustoupí všechny opory, 
dovolí Ti Bůh, aby ses opřel o něj… 
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JEN VKUSNÁ OZDOBA? 

 

Prožíváme postní dobu. V jejím centru stojí Kristův kříž. Pojďme                    
o něm na chvíli společně rozjímat… 
 
Stál v prodejně a vybíral kříž: „Ale musí být kvalitní! Víte, já mám 
doma moc pěkných věcí a ten kříž k nim musí pasovat...“ 
Proč ne?! Je to tak dobře! Vždyť takový kříž pak zpravidla člověka 
provází celým životem. A přece: Co je to kříž? Jen vkusná ozdoba 
domácnosti? Anebo něco víc?! 
 
Kříž je symbol víry: Víra vítězí nad světem. 
Kříž je symbol naděje: Buď pozdraven, kříži, naděje má jediná! 
Kříž je důkaz lásky: Tak Bůh miloval svět, že dal svého Syna... 
Kříž je symbol stálosti: Svět se zmítá v bouřích, ale kříž stojí. 
Kříž vysvětluje, proč trpíme: Skrze kříž jdeme k nebi blíž. 
 

     Když v žití boji tobě zdá se,  
     že podlehnouti musíš již, 
     své zraky obrať na kříž Krista:  
     V znamení kříže zvítězíš... 
 
     Když duše tvá je plna bolu  
     a strastí krutých hrozí tíž,  
     v kříži svatém útěcha je jistá:  
     V znamení kříže zvítězíš... 
 
     Tak po dny žití, v smrti chvíli  
     jen v paměti měj svatý kříž. 
     Kříž svatý, ten jistě vede k cíli:  
     V znamení kříže zvítězíš... 
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KAMÍNEK 

 

Komu vklouzne do boty kamínek, může sakrovat a nadávat. 
Snad se mohou vyskytnout i takoví hrdinové, kteří i přes bolest 
kráčejí dál. Nemohou ztrácet čas, spěchají na důležitou přednášku, 
na setkání s milou osobou... Riskují, že si nohu mohou i poškodit. 
 Také lidská duše může být mučena malými nebo většími 
kamínky. Někdy i balvany. Vniknou do našeho nitra pod jménem 
hřích. Bylo by nerozumné nadávat. Věřící člověk je odstraňuje 
upřímným pokáním a nebojí se k tomu pozvat i Ježíše Krista. Jemu 
svěřuje své bolesti ve svátosti vyznávání hříchů ve zpovědnici. 
Nemyslete si, že si hříchy odpouští každý sám. Odpuštění přináší 
Ježíš ukřižovaný a zmrtvýchvstalý. 
 Nejvhodnější čas pro tento krok pokání je doba postní                
a velikonoční. Lépe je však pravidelně. Možnost je po celý rok - před 
většinou bohoslužeb i jindy na požádání. 
 Jde o zdraví naší duše, o radost i pokoj, který RÁD DÁVÁ 
Spasitel. 
         
 
 

Přijměte pozvání k přijetí sv. smíření před největšími svátky roku: 

Hlubočec St  25/03 1615 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 

P. Polom Čt  26/03 1615 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 

Kyjovice Pá 27/03          1600 – 1650 h. a 1745 – 1830  h. 

Hlubočec So 28/03 1615 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 

P. Polom Ne 29/03 1330 – 1530 h. (hlavní zpovědní den: 2 kněží) 
Podvihov Po 30/03 1715 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 

P. Polom St 01/04  1615 – 1650 h. a 1745 – 1830  h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

se již zpovídat nebude!!! 
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VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 

  
Kolikrát za den uděláme 

znamení kříže… A při tomto znamení 
shrnujeme do jedné prosté věty 
důležitý článek naší víry o tom, že je 
jeden Bůh ve třech osobách: Otec, Syn                      
a Duch svatý. Ale není to nesmysl?               
Na první pohled to možná vypadá 
podivně. Někdo by řekl: Tak buď je 
jeden Bůh nebo jsou tři!  

 
Za dob nedávno minulých jedna soudružka učitelka napsala 

ve škole na tabuli tuto podivnou rovnici: 1+1+1=1. A zeptala se: 
„Děti, je to pravda?“ - „Není!“ - „No vidíte. A tomu věří křesťané - 
Nejsvětější Trojice: Jeden Bůh ve třech osobách!“ Ovšem hned na to 
se přihlásilo jedno děvče, přišlo k tabuli, smazalo všechna znaménka 
„plus“ a místo nich napsalo „krát“ (1.1.1=1). A říká: „Tomu věří 
křesťané! U Boha se nesčítá. Tam se všechno násobí...“  Zajímavá 
odpověď! 

 
 Nejsvětější Trojice - jeden Bůh ve třech osobách. Na první 
pohled je to možná těžko pochopitelné. Ale myslím, že  k vysvětlení 
lze použít poměrně jednoduchých příkladů: Např. můžeme říci, že               
s Nejsvětější Trojicí je tomu podobně jako s trojím skupenstvím 
vody: Je jedna voda, ale může existovat ve třech skupenstvích: voda, 
led, pára. Ovšem pořád je to jedna a táž voda. Anebo trojlístek: Má 
sice tři listy, ale pořád je to jedna rostlina. Stejně tak je jen jeden 
Bůh ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. 
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PTALI JSTE SE 

Jak je to s plnomocnými odpustky, když už jsme je věnovali 

konkrétní duši? Máme je této duši věnovat opakovaně? 

Odpustky jsou odpuštěním časných trestů za hříchy (nikoliv 
odpuštěním hříchů). Toho, co si za své hříchy máme vytrpět, se 
můžeme zde na zemi aktivně různým způsobem zbavovat: Konat 
pokání, hříchy vyvažovat dobrem, svolávat Boží milosrdenství do 
našich životů, získávat odpustky pro sebe, apod.  

Duše v očistci jsou odkázány už jen na pasivní bolestnou 
očistu, anebo na pomoc druhých. Pomáháme jim získáváním 
odpustků, které duším v očistci věnujeme. Odpustky dělíme na 
částečné (odpuštění části trestů) a na plnomocné (odpuštění všech 
trestů). Možností, jak odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci 
získávat, je mnoho. Např. podmínky pro získávání odpustků v období 
tzv. „dušičkových“ svátků, byly zveřejněny v listopadovém čísle 
farního časopisu r. 2014 na str. 3. Můžeme je však získávat denně – 
to se málo ví! Kdo by chtěl vědět víc, mohu zapůjčit něco k přečtení. 

Je možností a zároveň dobrým zvykem získané odpustky 
věnovat zvláště našim nejdražším a nejbližším, kteří nás již předešli 
na věčnost. Mohu říct: „Bože tyto získané odpustky nabízím třeba za 
svého tátu, maminku, manžela,…“  

Dalo by se říct, že kdo věnoval konkrétní duši plnomocné 
odpustky, nemusí to už opakovat. Jednou stačí. Problém ale může 
být v jiné věci: Jednou z obecných, leč důležitých podmínek pro 
získání plnomocných odpustků je také nemít aktuálně zalíbení 
v žádném (ani lehkém!) hříchu. Dokážeme to? Mnozí ano, mnozí ne. 

Tedy doporučoval bych: Pokud mi na některé duši skutečně 
hodně záleží a já nevím, jestli jsem jí plnomocné odpustky opravdu 
věnoval, klidně mohu říci i opakovaně: „Bože, jestli to ta duše ještě 
potřebuje, tak ty odpustky nabízím za ni. A pokud to už nepotřebuje, 
pokud je už u Tebe, odevzdávám to Tobě - Ty už víš, komu to dát...“ 



 6

 
 
 

BILANCE UPLYNULÉHO ROKU 
  
 
 

A teď již farnost v číslech aneb statistické ohlédnutí za rokem 2014: 
Jaký byl duchovní život farnosti? 

 

 
křty biřmování svatby 1. sv.přij. pohřby 

P. Polom   9* 15*   7*   12* 7 
Kyjovice   4* 0 0   2* 8 
Hlubočec 1 0 0 0 4 
Podvihov 0 0 0 0 3 

 
* Svátost  křtu ve farním kostele v Pusté Polomi přijaly 4 děti 

z Pusté Polomi, 3 děti z Hlubočce, 1 z Hrabyně a 1 z Rožnova p/R. 
 

* Svátost  křtu v kapli v Kyjovicích přijaly 3 děti z Kyjovic  
a 1 dospělý z Čavisova.  

 

* Svátost  biřmování ve farním kostele v Pusté Polomi přijali    
3 biřmovanci z Pusté Polomi, 4 z Kyjovic, 2 z Hlubočce,  

1 z Budišovic, 1 ze Suchých Lazců, 1 z Klimkovic, 1 z Čavisova,  
1 z Těškovic a 1 z Havířova. 

 

* Svátost  manželství ve farním kostele v Pusté Polomi přijaly  
3 páry náležející do Pusté Polomi, 3 páry náležející do Hlubočce  

a 1 pár náležející do Kyjovic. 
 

* 1. sv. přijímání ve farním kostele v Pusté Polomi přijalo 6 dětí 
z Pusté Polomi, 1 z Kyjovic, 2 z Hlubočce, 2 z Budišovic  

a 1 z Podvihova. 
 

* 1. sv. přijímání v kapli v Kyjovicích přijal 1 dospělý z Čavisova  
a 1 dospělá z Hlubočce. 
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Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 10.000 svatých 
přijímání, 118x byla nemocným a seniorům udělena svátost 
pomazání nemocných, nedělní bohoslužby navštěvovalo asi 360 lidí, 
v náboženství na Základních školách + na Hovorech o víře + na 
katechezích předškolních dětí na faře jsme měli asi 70 dětí                 
a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo 24 
ministrantů, zpívaly 4 scholy o celkovém počtu asi 25 mladých                   
a farní chrámový sbor o počtu cca 20 lidí. Varhanickou službu 
vykonávalo 8 varhaníků, Eucharistii při bohoslužbách spolu s knězem 
podávali a nemocným donášeli 4 akolyté, náboženství spolu 
s knězem vyučovaly také 2 katechetky. Kostel i všechny kaple mají 
své kostelníky. Samozřejmostí je též péče farníků o svůj kostel                 
i kaple. Pán Bůh odplať všem pomocníkům, bez nichž by farnost 
zcela jistě nebyla takovou, jaká je… 
 
Slůvko k ekonomickým statistikám: 
Od r. 2014 všechny farnosti musely povinně přejít na podvojné 
účetnictví. Z rozhodnutí Biskupství ostravsko-opavského bylo vedení 
účetnictví odňato farním účetním a přiděleno účetním jednotlivých 
děkanátů, kteří jsou zaměstnanci diecéze. Naše děkanátní účetní 
vede účetnictví 40(!!!) farnostem. Rozhodnutím generálního vikáře 
diecéze bude úplná uzávěrka účetnictví pro všechny farnosti 
vyhotovena nejpozději do konce června 2015. Poté bude zveřejněna 
ve farním časopisu. 
  
 

 
 
 

VÝHLED NA ROK 2015 
  
 
 

A co je před námi? Opět je toho mnoho a opět to bude záviset                  
na spolupráci všech složek a členů farnosti a na financích, které se 
podaří sehnat „zvenku“ i z našeho středu. Tak tedy co by mohlo být: 
 
 
 



 8

PUSTÁ POLOM: 
Rádi bychom již letos pokračovali další fází opravy fasády kostela. 
Věž je hotová, chceme pokračovat alespoň částí kostelní lodi. 
Ekonomická rada rozhodla pro tento rok také o částečné opravě 
varhan v hodnotě 20 tis. Kč. Rovněž v tomto roce bude potřeba 
opravit poničené sněhové zábrany na zadní části fary a zakoupit 
hudební nástroje pro instrumentální scholu. Bude snaha připravit 
všechny podklady k podání žádosti o dotaci přes MAS Opavsko                
na rok 2016 na přebudování budovy orlovny na pastorační                               
a volnočasové centrum. 
 

KYJOVICE: 
Trvá potřeba opravit celý interiér kaple. Dle domluvy s obcí, která je 
vlastníkem kaple, by se letos měla za oboustranné finanční 
spoluúčasti provést oprava elektroinstalace v kapli a pořízení 
zabezpečovacího systému. Na stavební záležitosti, výmalbu                   
a pořízení nového osvětlení interiéru kaple bude snaha získat dotaci 
přes MAS Opavsko na rok 2016. 
 

HLUBOČEC: 
Kaple v Hlubočci, jejímž majitelem je taktéž obec, výhledově 
vyžaduje generální opravu střechy a výmalbu interiéru. To však 
vypadá spíše na „hudbu budoucnosti“. Proto tento rok směřujeme 
k doplnění nových digitálních varhan reprobednami a k pořízení 
nového koberce do presbytáře a běhounu do střední uličky v kapli. 
 

PODVIHOV: 
Výhledově bude potřeba řešit vlkost zdiva v kapli, jejímž vlastníkem 
je městská část Podvihov. Zatím ovšem nic nenaznačuje, že by tomu 
tak mělo být v tomto roce. Situace se zatím nezdá akutní. 
 

Kdyby se kdekoliv podařilo sehnat jakoukoliv dotaci, která by 
vyžadovala naši spoluúčast, stane se prioritou právě tato spoluúčast, 
abychom o dotaci nepřišli.  
 
 
 
 

A tak zachovejte přízeň!  
I v roce 2015 platí: Naše farnost bude taková, jakou si ji uděláme… 
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NAVŠTÍVILI VÁS TŘI KRÁLOVÉ 
  
 
 

Již patnáct let navštěvují naše děti 
s pokladničkami pro Tříkrálovou 
sbírku, s přáním a koledováním 
všechny domácnosti v naší 
pustopolomské farnosti.  
Ve většině domácností nás přijali 
pěkně, někde nás už očekávali                   
a obdarovali děti sladkostmi. Sbírka 
by se nemohla uskutečnit bez 
pomoci ochotných dětí                          
a dospělých. 

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do tříkrálového koledování                
i Vám všem, kteří jste štědře přispěli koledníčkům do jejich 
pokladniček. Celkem se vykoledovalo 169. 494,-Kč.  
 
Pustá Polom  - 15 skupin,  61.889,-Kč  
Kyjovice          -   7 skupin,  42.875,-Kč 
Hlubočec  -   4 skupiny,  18.909,-Kč 
Podvihov  -   4 skupiny,  22.485,-Kč 
Budišovice  -   5 skupin,  23.336,-Kč 

Daniela Krajzlová 

 
 

 
 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
  

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 02.03. – v Podvihově od 16.30 hod. příležitost k přijetí 

svátosti smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
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� po 02.03. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 
víry pro dospělé začátečníky 

� st 04.03. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi postní mše svatá zvláště 
pro děti ze všech obcí naší farnosti, v 17.45 hod. modlitba rodin 
v kostele, svátost smíření pro rodiny, na faře Farní školka – 
program s katechezí i zábavou pro děti 

� čt 05.03. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� čt 05.03. – v Hlubočci od 16.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 

smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
� pá 06.03. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi;  

předvelikonoční návštěvy; nahlaste ty, kdo nejsou pravidelně 
navštěvováni, a o svátosti před svátky stojí!  

� pá 06.03. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 06.03. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 06.03. – od 16.00 hod. v kapli v Kyjovicích eucharistická  

adorace a příležitost k přijetí sv. smíření; v 17.00 hod. společné 
zakončení adorace a mše svatá 

� pá 06.03. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 06.03. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 07.03. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 07.03. – v 15.30 hod. na faře Filmové odpoledne pro děti 
� st 11.03. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi postní mše svatá zvláště 

pro děti ze všech obcí naší farnosti  
� čt 12.03. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� pá 13.03. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci 

a Podvihově; předvelikonoční návštěvy; nahlaste ty, kdo nejsou 
pravidelně navštěvováni, a o svátosti před svátky stojí! 

� pá 13.03. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 13.03. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 
hod. kluci) 

� pá 13.03. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
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� pá 13.03. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 14.03. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 14.03. a ne 15.03. – při bohoslužbách sbírka na TV Noe 
� od ne 15.03. v Pusté Polomi po bohoslužbách se v sakristii 

zapisují úmysly mší svatých na duben až červen 2015 
� po 16.03. v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání pokladu 

víry pro dospělé začátečníky 
� st 18.03. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi postní mše svatá zvláště 

pro děti ze všech obcí naší farnosti  
� čt 19.03. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� čt 19.03. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, patrona 

šťastné smrti; oslava svátku společná při mši sv. v Pusté Polomi 
v 17.00 hod. 

� pá 20.03. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

� pá 20.03. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 20.03. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 20.03. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 20.03. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 20.03. a so 21.03. – Diecézní setkání mládeže v Místku; bližší 

informace: dcm.doo.cz; Hovory o víře budou či nebudou dle 
aktuální domluvy 

� so 21.03. a ne 22.03. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 
v Pusté Polomi na pokračování oprav fasády kostela 

� st 25.03. – v 17.00 hod. mše sv. v Hlubočci (sl. Zvěstování Páně) 
� čt 26.03. – školní náboženství dle rozvrhu hodin  
� mimořádně čt 26.03. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi postní mše 

svatá zvláště pro děti ze všech obcí naší farnosti 
� pá 27.03. – ve 13.00 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 27.03. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 

hod. kluci) 
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� pá 27.03. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 27.03. – v 18.00 h. na faře společenství křesťanské mládeže 
� so 28.03. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 28.03. a ne 29.03. – liturgie Květné neděle; všechny 

bohoslužby s žehnáním ratolestí; přineste si a nechejte u sebe! 
� noc ze so 28.03. na ne 29.03. – přechod na letní čas; ručičku 

hodin si posuneme o 1 hodinu dopředu 
� svátost smíření před velikonočními svátky – viz str. 3 
 
 
 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Podvihově 07.03. a 21.03. v 17.00 hod.  
- v Hlubočci 14.03. a 28.03. v 17.00 hod. 
 

� POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY:   
- v Pusté Polomi: neděle ve 14.00 hod. (22.03. bude upřesněno) 
- v Kyjovicích: neděle (kromě Květné neděle) v 08.20 hod. 
- v Podvihově: 1/2 hod. před sobotními/nedělními bohoslužbami   
                         (kromě Květné neděle) 

 
 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

Do farnosti přijde energický kněz, o kterém se brzy ví, že si umí 
poradit i s nezvladatelnými dětmi. Maminka, která si už neví rady se 
svými dvěma kluky, se s panem farářem domluví a pošle prvního 
z nich na faru. Pan farář si ho posadí proti sobě a povídá: „Kde je 
Bůh?“ Kluk jenom vytřeští oči. „Ptám se tě: Kde je Bůh?“ Kluk 
vytřeští oči ještě víc a zatají dech. „Nemluvíš se mnou? Ptám se tě: 
Kde je Bůh?“ Kluk v nestřežené chvíli z fary uteče, vběhne do 
baráku, zamkne se do koupelny a brečí. Bratrovi pak povídá: 
„Brácho, tak teď máme ale pořádnej průšvih! Ztratil se Bůh, a oni si 
fakt myslí, že za to můžeme my dva!“  ☺ 

 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


