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Každá samota se může stát svatou, 
když se v ní setkáme s Bohem… 

 (Jan Graubner) 
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NEMOCNÍ, JAK JSTE DŮLEŽITÍ!!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jako novokněz jsem trávil 
relativně hodně času mezi 
onkologickými pacienty. Byla to škola 
života i místo, kde jsem navázal 
mnohá přátelství, která – jak věřím – 
přetrvávají až do dneška, v mnoha 
případech i přes práh smrti. Kromě 
naslouchání nemocným jsem jim                   

a jejich modlitbám svěřoval starosti a problémy mladých lidí a mladé 
lidi jsem se snažil seznámit s jejich „anděly“. Vyprosili toho opravdu 
hodně. A já jsem stále víc nabýval přesvědčení, že kdyby nebylo 
těchto lidí, kteří dokážou i v těžkých chvílích svého života sepnout 
ruce a spolupracovat se svým Pánem, mnohé by na tomto světě 
nebylo. 
 Když jsem třeba jednou měl navštívit starší paní 
s amputovanýma nohama, měl jsem ze setkání strach. Jak ji budu 
utěšovat? Co jí budu říkat? Přijdu na pokoj, a první překvapení: Paní 
se usmívá. Po pozdravu a seznámení ještě větší šok: „Pane faráři, já 
tady mám tak málo času.“ Opatrně se ptám, co dělá, když jí nestačí 
čas. Babička nadzvedla peřinu, pod níž měla ve svých rukou ukryt 
růženec, a dodala: „Já se mám modlit za tolik lidí, a já to nestíhám.“   
 Nebo když jsem navštívil spolubratra Jaroslava, který už 
překročil osmdesátku, přes 30 let žil v sudetské farnosti 
s nepočetným stádečkem věřících a on jen tak mezi řečí pronese: 
„Vstávám v půl páté, první co udělám, tak přehodím jednu deku 
přes ramena, druhou deku přes kolena a začnu žehnat. Mám už 
hodně dlouhý seznam lidí, kterým vyprošuji požehnání. Zabere mi to 
přes půl hodiny. A dělám to takto už přes 10 let.“ 
 V takových chvílích prožívám velkou vděčnost za ty, o kterých 
se toho moc nedá dočíst na stránkách novin, časopisů či internetu.                 
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A zároveň to pro mě bývá zpytování svědomí. Věřím, že si mě Bůh 
povolal k zasvěcenému životu, být tedy zpřítomněním Ježíšova 
způsobu života. A v takových chvílích si uvědomuji, že mnozí z těch 
nemocných, které potkávám, jsou i bez řeholních slibů ve svém 
utrpení daleko věrohodnějším zpřítomněním Ježíše, než to dokážu 
já. I když tuším, že i za tím jejich svědectvím je hodně zápasů, 
vítězství i proher, že jsou chvíle i delší období, kdy to je opravdu 
těžké.  
 Proto chci poděkovat Vám všem, kteří čtete tyto řádky, za to, 
co děláte pro svět, který se nám hodně zašmodrchává. Díky za to, že 
ho na svých sepjatých rukou držíte. Pokračujte, prosím, je to 
důležité. 

P. František Blaha, salesián 
(převzato z Dopisu nemocným) 

 
 

 

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
 
 Nemocní jsou pro nás darem. A pro ně je darem svátost 
pomazání nemocných. Využijme ten dar! Proč nést nemoc a stáří 
sám – jen svými (tak jako tak slábnoucími) silami?! Kdy a kde? 
 

 

  
den 

příležitost  
ke sv. smíření 

mše sv.  
se sv. nemocných 

Podvihov Po 03.08.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Pustá Polom St 05.08.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Hlubočec Čt 06.08.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 07.08.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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Znovu si připomeňme: Tuto svátost může přijmout každý 
vážně nemocný člověk anebo také každý člověk starší 60-ti let. 
Podmínkou je, aby byl katolickým křesťanem a jeho duše při 
přijímání této svátosti byla ve stavu milosti posvěcující – tedy bez 
těžkého hříchu. Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, měl by od 
posledního přijetí této svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 

Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí, mezi sousedy                  
a známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít tuto 
svátost přijmout v kostele či kapli, zajistěte jim, prosím, dopravu. 
Budou-li nemohoucí chtít tuto svátost přijmout doma, nahlaste je, 
prosím, P. Zdeňkovi kdykoliv na tel. č. 603 368 922. Nemocné, kteří 
jsou navštěvováni pravidelně, není třeba hlásit. Také ke společnému 
přijetí sv. nemocných v kostele či kapli není třeba nikoho předem 
hlásit, stačí přijít přímo. 

 
 

 

 

VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dnes při rozboru vyznání víry ještě zůstaneme u věty „Odtud 
přijde soudit živé i mrtvé“. 

V minulém čísle časopisu jsme se zamýšleli nad skutečností 

Božího soudu, dnes se zamyslíme nad předmětem soudu: Podle 
čeho nás vlastně Bůh bude jednou soudit? Podle toho, jestli jsme 
chodili do kostela? 

Jednoduše by se dalo říci, že Bůh nás bude soudit podle 
našich myšlenek, slov a skutků - veřejných i tajných, neboť před 
Bohem není skryté nic. Evangelium nás dokonce učí, že budeme 
vydávat počet nejen z každého zlého, ale i z každého zbytečného 
slova. 

Šířeji můžeme říci, že Bůh nás všechny - věřící i nevěřící - 
bude soudit podle jednoho klíče: Podle toho, jestli jsme se ve svém 
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životě snažili upřímně hledat dobro a pravdu a jestli jsme se podle 
poznávané pravdy a podle poznávaného dobra snažili poctivě žít. 

Někdo třeba je nevěřící nezaviněně: Někdo nebyl 
vychovávaný ve víře a ani ho nenapadlo, že by nějaký Bůh existoval. 
Ale snažil se poctivě hledat, co je dobré a správné a podle toho žil. 
Boha sice nikdy nepoznal (nezaviněně), ale hledal dobro a pravdu              
a žil podle toho, co jako správné poznával. Jistěže takového člověka 
Bůh také nezavrhne. (Něco jiného by ovšem bylo, kdyby někdo 
úmyslně „zavíral oči“ před skutečností Boha. Kdyby si někdo třeba 
říkal: „No, s tím Bohem - na tom asi něco bude, ale já nad tím raději 
nebudu uvažovat, bude ten život jednodušší...“ Takový člověk už 
nežije v pravdě! Nehledá pravdu, úmyslně před ní zavírá oči.) 

Jestliže však my - věřící - poznáváme nejvyšší Dobro a Pravdu 
v Ježíši Kristu, pak budeme souzeni podle toho, jestli jsme žili tak, jak 
nás Ježíš k tomu vede: nejen po lidské stránce (4. až 10. přikázání 
Desatera), ale i po duchovní stránce (1. až 3. přikázání Desatera - 
otázka modlitby, mše svaté, účasti na svátostech, atd.). Jedno bez 
druhého by bylo málo. 

Sečteno podtrženo: Bible nás učí, že komu bylo více dáno, od 
toho se bude více požadovat. Víra je obrovský dar: Nemusíš jít 
životem jen svými silami, máš se o koho opřít, dokonce o Toho, 
který je VŠE-mohoucí. Tím větší je to ale i závazek. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

PTALI JSTE SE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A je zde (zatím opět) poslední z Vašich dotazů: Je možný 
církevní rozvod (rozluka)? 

 
Začnu tím druhým: Církevní právo zná pojem „odluka 

manželů za trvání manželského svazku“. Znamená to, že manželé 
spolu nebydlí, nevedou společnou domácnost, ale manželství samo 
o sobě trvá dál. To je možné z velmi závažných důvodů, kdy např. 
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jeden z partnerů jako těžký alkoholik terorizuje druhého nebo třeba 
vážně ohrožuje děti. To však neotvírá cestu k novému sňatku. 
Jednou platně uzavřené manželství trvá až do smrti jednoho z těch 
dvou. 

Velmi často zmiňovaným a zároveň nesprávně chápaným 
pojmem dnes ale je pojem „církevní rozvod“. Zde je třeba říct, že 
církevní rozvod neexistuje. To, co lidé v běžné mluvě označují jako 
„církevní rozvod“, bývá v církevním právu označováno jako 
„prohlášení o neplatnosti manželství“. Někdo by mohl říct, že je to 
totéž. Není! Žádný církevní soud nemůže manželství, které bylo 
jednou před Bohem platně uzavřeno, rozvést – tedy ukončit. Zde 
opravdu platí ono Ježíšovo: „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Na 
žádost žalující strany ovšem církevní soud může zkoumat, zda-li 
manželství ve chvíli, kdy bylo uzavíráno, opravdu platně vzniklo.  

Totiž i manželství uzavřené v kostele, může být klidně před 
Bohem od samého začátku neplatné, a to tehdy, když při uzavírání 
manželství byl přítomen závažný defekt, který platné uzavření 
znemožnil. Ono totiž vůbec nejde jenom o to, aby to bylo v kostele. 
Existují podstatné prvky křesťanského manželství, bez kterých 
platné manželství v kostele uzavřít nelze (a kněz by se na ně měl 
snoubenců jasně ptát). Pokud třeba i jen jeden ze snoubenců                     
(a třeba jen vnitřně) při uzavírání manželství vyloučil některý 
z podstatných prvků, manželství před Bohem nikdy nevzniklo, byť 
bylo uzavřené v kostele. Velmi časté jsou případy, kdy minimálně 
jedna ze stran vyloučila nerozlučitelnost manželství. Brali se s tím, že 
když to nebude fungovat, tak se rozejdou. Nebo třeba jedna ze stran 
nebrala vážně závazek manželské věrnosti. Nebo nechtěli děti. Nebo 
manželský slib vůbec nebrali vážně a jen „zahráli divadýlko“, protože 
babička slíbila 5 tisíc, když to bude v kostele. Nebo uzavírali 
manželství pod nějakým nátlakem. Častým důvodem (přítomným od 
samého začátku manželství, ale zpravidla objeveným až později), 
proč manželství platně nevzniklo, bývá skutečnost, že manželství 
bylo uzavřeno s člověkem, který z psychických důvodů nebyl 
schopný převzít podstatné manželské povinnosti. 
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Kdy se církevní soud takovými manželstvími zabývá? 
Nejčastější je tento scénář: Svatba byla uzavřená v kostele, 
manželství se rozpadlo, některá ze stran si našla někoho jiného, 
uzavřeli spolu již jen civilní manželství, žijí a chtějí spolu intimně žít, 
nemohou tedy ke svátostem, protože žijí ve stavu trvalého 
závažného hříchu. Jenže: Člověk si třeba časem našel cestu 
k hlubokému vztahu k Ježíši, po svátostech touží, o výše uvedených 
skutečnostech ví a z nějakého důvodu se domnívá, že jeho první 
manželství vlastně ani platně nevzniklo. V takovém případě se obrátí 
na církevní soud, který nikoliv jeho první manželství rozvede, ale 
jeho první manželství zkoumá, zda-li opravdu před Bohem vzniklo. 
Pokud dospěje k závěru, že z důvodu závažného defektu přítomného 
už ve chvíli svatby platné manželství před Bohem nikdy nevzniklo, 
vydá o tom prohlášení, na jehož základě je člověku otevřená cestu             
k dalšímu (dej Bůh, aby již platnému) sňatku v kostele. 

Jistě není bez zajímavosti, že náš papež František použil citaci 
kardinála Quarracina, který řekl, že se domnívá, že polovina církevně 
uzavřených manželství kvůli vážným defektům před Bohem nikdy 
doopravdy nevznikla. A soudkyně plzeňského diecézního soudu 
Martina Vintrová v rozhovoru pro Katolický týdeník uvádí, že zhruba 
dvě třetiny manželství, které jejich církevní soud posuzoval, byly 
opravdu prohlášeny za neplatné již od samého začátku. 

Je třeba říct, že tato odpověď je jen rámcová, velmi stručná       
a jistě nezahrnuje všechny možnosti a okolnosti. Koho zajímá víc 
(včetně třeba privilegií vzhledem k víře), může si najít podrobnější 
informace na internetu. Myslím, že velmi přehledně a jasně jsou 
tyto záležitosti popsány zvláště na těchto webových stránkách:  
http://brno.biskupstvi.cz/cirkevnisoud/      nebo 
http://www.katyd.cz/clanky/cirkevni-soud-manzelstvi-nerusi.html  

Samozřejmě v konkrétních záležitostech poradí farář, ať už 
osobně nebo též zprostředkováním kontaktu na církevní soud či na 
odborníky v církevním právu, kteří mohou člověka navigovat                       
a mohou mu pomoci. Jsou to věci velmi složité a náročné, ale církev 
tím také ukazuje, jak velikou váhu manželství přikládá… 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

Pokračujeme v našem seriálu o farnosti v době okupace 
v letech 1938 až 1945. Fašistická okupace ztrpčovala život občanům, 
ale každý nesouhlas a protest se musel provádět tajně a opatrně. 
Ani farní rolníci nezůstali stranou odporu, protože podle názorů 
Němců sabotovali odvoz dříví z lesa potřebného na zbudování 
bunkrů a obranných pozic. 

Teror vyvrcholil v roce 1942. 
Útrapy věznění stály život mladistvého 
Dalibora Vaňka z Pusté Polomi.  

Mimořádně tragická nastala 
situace v Budišovicích, zejména kde 
skupina později známých udavačů – 
bratrů Kolovratových, za peníze Gestapa 
zradila 11 svých spoluobčanů. Jan 
Gelnar a Rudolf Dudek  zemřeli jejich 
vinou.     

Zatýkání v obcích bylo velmi 
početné, nastal  trvalý strach mezi lidmi, 
kdo bude další na řadě a také úvahy, 
kdo způsobil zatýkání občanů.  

Zámecký kaplan v Kyjovicích Josef Kupka byl znovu  vyslýchán 
a byl nařčen, že při kázáních agituje pro Československo                              
a sympatizuje se Židy. Jako nepřítel říše byl později ještě obviněn 
z poslouchání rozhlasové stanice Londýn. Důkaz, neregistrované 
rádio v době jeho vazby odstranili farníci z jeho bytu. Konspiroval 
pensionovaný konsistorní rada pro hraběte? To se zřejmě už 
nedovíme, ale když Gestapo přišlo starého nemocného kněze 
potřetí zatknout, odmítla ho hraběnka Stollbergová vydat a spolu 
s manželem se za něho zaručila a zachránila mu život.  

Dalibor Vaněk 
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Kyjovický malíř a veršotepec Jindra 
Sedlák byl zatčen v Ostravě. Za politické 
protesty byl umučen v Dachau dne 
23.5.1942. Dodnes můžeme obdivovat jeho 
figurální výzdobu kyjovické kaple. Je rovněž 
autorem návrhu památníku padlých 
v Kyjovicích. 

Statečný postoj  kněží a jejich 
protesty byly mnohdy vykoupeny 
pronásledováním i utrpením                                      
v koncentračních táborech. Rodák z Pusté 

Polomi Mikuláš Šindlář, pustějovský kněz,  byl zatčen Gestapem již 
v roce 1941, prošel mnoha koncentračními tábory a byl osvobozen 
Američany až v květnu 1945 v koncentračním táboře Dachau. 

Vojtěch Bílek sdílel těžké chvíle se svými farníky ve farnosti 
pustopolomské. Byl od počátku  přesvědčen o nevyhnutelné porážce 
hitlerovského Německa  a v době okupace s velkým rizikem 
materiálně podporoval rodiny vězněných a pronásledovaných 
občanů. Organizoval poválečný výbor v Hlubočci a byl včele  
ilegálního výboru v Pusté Polomi, který byl v obci ustaven na jaře 
1944.  
Pokračování příště                                                                                                              Petr Stoniš 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

EKONOMICKÁ BILANCE ROKU 2014 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pozdě ale přece. Snad jen na vysvětlenou: Zvláště v souvislosti 
s restitucemi musely všechny farnosti ostravsko-opavské diecéze 
povinně přejít na podvojné účetnictví, které z důvodu jednotných 
výstupů bylo odebráno farnostem a svěřeno děkanátním účetním. 
Naše paní účetní zpracovává účetnictví 40 farnostem. Související 
okolnosti nedovolily paní účetní statistiku roku 2014 zpracovat 
dříve. Tolik tedy na vysvětlenou, proč tak pozdě. 
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Jaký tedy byl rok 2014 v naší farnosti po ekonomické stránce? 
 
Příjmové položky 
 

 
 
Výdajové položky 

 
 

Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných 
režijních nákladů spojených s životem farností jsou nejvyšší výdaje 
farností tvořeny také těmito položkami: 

 
 

(v Kč) 
zůstatek 

k 1.1.2014 
sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

 ostatní 
příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 

419.057 
366.010 
160.445 

     100.000 24.244 650.699 

Kyjovice 402.559 
243.559 
    7.000 

 
 
 

250.559 

Hlubočec      98.907 
  60.863 
  13.500 

 5.000 79.363 

Podvihov      36.654 
  47.645 
    4.670 

  52.315 

(v Kč) 
odeslané 

sbírky 
výdaje celkem 

za rok 2014 
zůstatek 

k 31.12. 2014 

Pustá Polom 110.329 936.345 133.411 

Kyjovice   96.738 159.575 493.543 

Hlubočec   27.235 150.215   28.055 

Podvihov   19.235   41.652   47.317 
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PUSTÁ POLOM 
582.353 Kč: opravy fasády věže kostela, včetně dokumentace,  
                      stavebního dozoru a souvisejících nákladů 
  47.000 Kč: projektová dokumentace k orlovně 
  32.000 Kč: víko křtitelnice 
  25.814 Kč: oprava cu krytiny a žlabu na kostele 
  13.493 Kč: sekačka na trávu 
  10.343 Kč: elektřina kostel 
  10.279 Kč: plyn fara  
    9.801 Kč: natěračské práce 
    9.530 Kč: znalecký posudek - pozemky 
    4.520 Kč: elektřina fara  
    4.380 Kč: reprobedna ke klávesám 
 

 
 

KYJOVICE 
10.279 Kč: plyn fara 
  9.562 Kč: bohoslužebné výdaje - květinová výzdoba  
  8.111 Kč: plyn kaple 
  4.229 Kč: vysavač 
  4.520 Kč: elektřina fara 
  3.638 Kč: elektřina kaple 
       
HLUBOČEC 
 94.900 Kč: digitální varhany (v r. 2015 vráceno 5.000 Kč) 
 12.000 Kč: ČEZ – přípojka elektřiny 
   5.139 Kč: plyn fara 
   4.743 Kč: elektřina kaple 

   2.259 Kč: elektřina fara    
 
PODVIHOV 
   5.139 Kč: plyn fara 
   2.259 Kč: elektřina fara     
   2.035 Kč: elektřina kaple           
   1.760 Kč: oprava ozvučení 
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ČÍM ŽIJEME 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A nyní od událostí válečných přes statistiky loňské k událostem  
z posledních tří měsíců. Co stojí za ohlédnutí? 

Měsíc květen jsme zahájili cestou s ministranty do Olomouce na 
Ministrantský den v Kněžském semináři. Tentokrát 260 přítomných 
služebníků oltáře provázelo téma: Pojďte za mnou a udělám z vás 
rybáře lidí. Cestou zpět jsme si prohlédli i vzácnou olomouckou 
katedrálu. 

4. května jsme v pustopolomském kostele zahájili menší opravu 
a doladění varhan. Rozdíl je slyšet! 

Svátek maminek jsme oslavili v menším předstihu v úterý                   
5. května programem, který již tradičně připravili žáci a učitelé naší 
ZUŠ. 

Na státní svátek 8. května měli svátek i školáci z náboženství. 
Perfektně si užili výletu na bobovou dráhu v Tošovicích. Počasí vyšlo 
a jízdy byly úžasné. 

23. května sice počasí nevyšlo, ale i tak jsme se vydali dvěma 
autobusy a dalšími auty na Svatý Hostýn oslavit 20 let kněžství 
vašeho faráře. No co: Do autobusu nepršelo a do baziliky také ne, 
dokonce ani do poutního domu, kde jsme trávili malé agapé. Moc 
děkuji všem, kdo připravili nádhernou bohoslužbu i občerstvení po 
ní. Moc děkuji za duchovní i hmotné dary. Velmi mě potěšila zvláště 
originální knížka připravená dětmi i dospělými z naší farnosti. Díky za 
všechna povzbudivá slova i obrázky! A díky také za speciální svíčku 
vyráběnou dětmi v náboženství, kterou jsem dostal o něco později,        
a která má čestné místo na oltáři při nedělních bohoslužbách. 
 29. května jsme se sešli na Noci kostelů. Zahájil ji program pro 
děti, pokračovala pak Během Noci kostelů a vrcholila hlavním 
programem se zpěvy, scénkou, povídáním o historii i o víře ve světě 
a modlitbou za farnost. Díky patří všem, kdo připravili hezký                       
a zajímavý program. Moc hezká je také monstrance, kterou v rámci 
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programu vyráběly děti, a která nám před obětním stolem 
připomíná letošní Rok Eucharistie. Mimochodem: Dá-li Pán Bůh, 
dorazí ta monstrance až na Eucharistický kongres v Brně letos na 
podzim. 
 Blahopřejeme také Petře Benové, Alžbětě Knápkové a Pavlu 
Pískovskému, kteří naši farnost výborně reprezentovali na diecézní 
Biblické olympiádě. V konkurenci celé diecéze (která rozlohou 
odpovídá zhruba Moravskoslezskému kraji) se umístili na krásném   
1. místě. A cena také nebyla k zahození. Digitální fotoaparát se hodí 
vždycky. 
 Vrcholem Roku Eucharistie v naší farnosti byla slavnost                            
1. svatého přijímání právě o svátku Těla a Krve Páně v neděli                         
6. června. Dík také všem, kteří v měsíci červnu přijímali pozvání                   
k setkávání s živým Ježíšem při pátečních adoracích. Myslím, že po 
prázdninách bychom mohli pokračovat. 
 V sobotu 13. června a v neděli 14. června jsme v Kyjovicích                       
a Podvihově oslavili hlavního patrona obcí i kaplí - sv. Víta. 
 Svatého Antonína jsme oslavili malou pobožností u kapličky za 
Pustou Polomí taktéž v neděli 14. června. 

Vrcholem školního roku byl pro děti z náboženství víkendový 
minitábor s Donem Boskem v Havířově - Šumbarku. Letošním 
minitáborem nás provázely osobnost a myšlenky italského kněze                
a vychovatele ohrožené mládeže 19. století sv. Jana Boska, od jehož 
narození letos uplyne 200 let. Minitábor jsme prožívali v Církevním 
středisku volného času sv. Jana Boska v Havířově. Zúčastnilo se jej 
30 dětí. S životem a myšlenkami tohoto světce jsme se seznamovali 
prostřednictvím filmu, vyprávění i her. Sv. Jan Bosko poskytoval 
mladým nejen nenásilnou formaci, ale součástí jeho preventivního 
systému byla také nabídka aktivního a zajímavého využívání volného 
času. Také my jsme trávili volný čas využíváním mnoha možností, 
které středisko nabízí: fotbalové hřiště, tělocvična, stolní fotbal, 
stolní hokej, stolní tenis, míčové hry, florbal, posilovna, taneční 
podložky, deskové hry, apod. Vyrazili jsme také do blízkého 
Dinoparku. Děkujeme MAS Opavsko za finanční podporu! 
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 Sv. Jana Pavla, hlavní patrony obce i kaple v Hlubočci, jsme letos 
oslavili v neděli 28. června. 
 Mši svatou a táborák s opékáním i s programem na zakončení 
školního roku jsme letos udělali v předvečer vysvědčení - v pondělí 
29. června - dokud děti ještě mohly sedět. ☺  
 No a v první prázdninový den jsme s dětmi již tradičně vyrazili na 
Prašivou. Téma letošního setkání s otcem biskupem bylo také 
poznamenáno Rokem Eucharistie: Z mnoha zrnek jeden chléb. Pro 
děti byl připraven program nejen o chlebu a o tom, jak se dělá, ale 
také o potřebě solidarity s druhými lidmi. Po úvodním programu                   
a mši svaté s otcem biskupem Mons. Františkem Lobkowiczem děti 
opět čekala spousta zajímavých interaktivních stanovišť. Děti se 
setkaly s panem pekařem, vyzkoušely si, jak se sedí v traktoru nebo 
ve vozíku taženém koňmi, viděly, jak se dá chleba upéct v přírodě, 
vyzkoušely si, jak se mele obilí na mouku, dozvěděly se, jak se 
vyrábějí hostie a víno ke mši svaté, zažily a ochutnaly průběh 
židovské večeře a mnoho dalšího. A pak už hybaj na prázdniny. 
 I o prázdninách je kolem farního kostela ovšem živo: Pokračují 
opravy fasády - tentokrát na lodi kostela. Kam až dojdeme? Podle 
peněz... 
 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje byla v neděli 5. července v Pusté 
Polomí slavností dvojnásobnou. Radovali jsme se nejen z přinesení 
pokladu víry do naší země, ale také ze křtu školáků, kteří v Ježíše 
uvěřili a skrze křest se stali Božími dětmi. Držíme jim palce! 

 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 03.08. až pá 07.08. - při všech bohoslužbách udílení svátosti 

pomazání nemocných (také v okolních vesnicích!) - viz str. 3  
� pá 07.08. - návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 07.08. - od 17.00 h. v Kyjovicích sv. smíření a tichá adorace 
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� so 15.08. - slavnost Nanebevzetí Panny Marie; mše sv. z této 
slavnosti v Pusté Polomi v 08.00 h. a v Hlubočci v 18.00 hod. 
(vigilie slavnosti bude v Kyjovicích v pá 14.08. v 18.00 hod.)  

� po 17.08. a út 18.08. - Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti; 
       viz níže  
� pá 21.08. - od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
       svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
       návštěvy nemocných na pokojích  
� so 22.08. a ne 23.08. - při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 
       v Pusté Polomi na opravu fasády farního kostela  
� pá 28.08. - návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci 
       a Podvihově  
� so 29.08. - v cukrárně v Pusté Polomi sladký dík za Rychlou 
       rotu; sraz na faře v 15.00 hod. 
� další číslo farního časopisu vyjde v so 29.08. a v ne 30.08.  
� mše svatá na zahájení nového školního roku bude společná pro 
       školáky ze všech obcí farnosti v úterý 01.09. v 18.00 hod. v Pusté 
       Polomi 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ: 
       - v Podvihově 08.08. a 22.08. v 18.00 hod. 
       - v Hlubočci 15.08. a 29.08. v 18.00 h. 

 
 

 

RYCHLÁ ROTA ANEB POMOZ SVÉ FARNOSTI 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Také letos chceme mladé učit nejen se bavit, ale i svýma rukama pro 
farnost něco udělat. Letos jsou potřeby menší a zapotřebí bude 
zvláště těch větších. Proto zveme děti a mládež od 11 let. Bude se 
čistit další část půdy a malovat schodiště na faře. Začátek v pondělí 
17.08. a v úterý 18.08. od 08.30 hod. na faře. Pracovat se bude až 
do odpoledne. Z organizačních důvodů opět moc prosím: Dejte do 
čtvrtka 13.08. vědět, kdo z dětí a mladých (a kdy) se akce zúčastní: 
rkf.pustapolom@doo.cz nebo SMS na tel. č. 603 368 922. 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


