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Když přestaneš padat,  
ocitneš se v nebi. 

Ale když přestaneš vstávat,  
ocitneš se v pekle. 
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NOVOROČNÍ MODLITBA 
 
 

Bůh je naše útočiště a síla, 
pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. 

Proto se bát nebudeme, 
byť se převrátila země 

a základy hor se pohnuly v srdci moří. 
(Žl 46,2-3) 

 
 

Můj Bože, 
Děkuji Ti za všechno, co jsi pro mě vykonal. 

Ty sám nejlépe vidíš mé neklidné srdce,  
plné obav z toho, co mě v novém roce čeká. 

Pomoz mi, abych dovedl vložit  
i své příští dny do Tvých rukou  

a nalézt tak pokoj a bezpečí pro svoji duši… 
 

 
 

V NOVÉM ROCE NOVĚ 
 
Nový rok je dobou nových začátků. Také v našem farním 

časopise. Moc děkuji Pavle Žídkové z Těškovic ze jeho novou 
podobu. Díky Pavle časopis získal také nové originální logo. 
Naznačuje nejen různé vlny moře lidského bytí, ale také molo 
přístavu, znamenající pevnou půdu pod nohama. U něj se tyčí kůl, 
připomínající onen kůl, na který Mojžíš připevnil měděného hada 
(předobraz kříže). Kdo z uštknutých tehdy pohlédl na měděného 
hada, byl zachráněn. Obrázek kůlu s měděným hadem však také 
vzdáleně připomíná řecká písmena X (ch) a P (ró) – začáteční 
písmena jména Christos (Kristus). Naší největší jistotou je On sám… 
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KE SVÁTKU RODIN 
 

Farní časopis dnes vychází o svátku Svaté Rodiny – Ježíše, 
Marie a Josefa. Tento den je také svátkem našich křesťanských 

rodin. Kéž nás povzbudí slova otce biskupa  Mons. Josefa Hrdličky 
k dnešnímu úryvku evangelia ze záznamu promluvy o pouti rodin. 

 
Známý příběh o ztraceném Ježíškovi. A velmi poučný i pro 

naši dobu. 
To, co se stalo, to nebyla hra na schovávanou. To byl hrozný 

stres Panny Marie a sv. Josefa, kteří tři dny a tři noci – bezesné noci! 
– hledají své ztracené dítě. Nakonec ho našli kde? Kde jinde, než 
v chrámě?! „Cos nám to udělal?!“ Jak často zní věta: „Cos nám to 
udělal?!“ když dítě něco provede. Přesně toto řekla Maria 
dvanáctiletému Ježíši. A on jí řekl zajímavou a fantastickou větu: 
„Proč jste mě hledali?“ Jak je možné, že jste mě tak dlouho nemohli 
najít?! To vás nenapadlo, kde budu? Že budu tam, kde je můj Otec?  
Kdybyste šli rovnou do chrámu, do kostela, mohli jste si ušetřit 
spoustu času i bezesné noci.  

Připomněl jim tento dvanáctiletý chlapec, Boží Syn, jednu 
důležitou věc, kterou je třeba, aby rodiče zvládli: Že i když nás někdy 
v životě potká něco, co nás pořádně stresuje, když marně hledáme  
a nemůžeme nalézt, když si nevíme rady a nevíme kudy kam, věřme, 
že ušetříme spoustu času a nervů, když co nejrychleji zamíříme 
rovnou k Ježíšovi. Kam? Víme, že v chrámě je Eucharistie – tam jsme 
mu nejblíž. Tam je i Maria, tam je odpověď na všechno naše hledání. 
Tam je On, který Tě čeká.  

I rodičům se může stát, že se jim ztratí dítě. Tím nemyslím, že 
by někde dlouhodobě zmizelo, nebo že by jej někdo unesl, ale spíše 
to, že se jim nějak začne vzdalovat, že se začne ztrácet, že si s nimi 
přestává rozumět, že je někde úplně mimo. Tehdy si pamatujte, že 
je dobré rychle zamířit k Ježíšovi. 
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K eucharistickému Ježíši. Pokud najdu Ježíše, v něm najdu             
i všechno ostatní. I pevnost své rodiny, lásku k manželskému 
partnerovi, porozumění s dětmi.  

Proto jsme přišli my do tohoto chrámu v den svátku rodin. 
Pohled na Matku Boží s Děťátkem v náručí. A pohled na vás, kteří 
podobným gestem často držíte své děti. Ta sounáležitost mezi 
Svatou Rodinou a tou naší lidskou rodinou! Jde o jednu jedinou 
náruč lásky, kterou Bůh objímá každého člověka, kterou Maria 
objímá Ježíška a kterou objímá i kdokoliv z vás své dítě nebo už 
dokonce své vnoučky. Máme tedy za co děkovat a proto jsme tady. 
A víme, že každý dík je vlastně nová prosba. U Boha a u Matky Boží 
neexistuje žádný výmyk, žádný termín pro podávání proseb a pro 
jejich vyřizování.  

Díky, Bože, díky, Maria, za vaši lásku bez hranic, kterou u vás 
všichni nacházíme. Dávejte z ní štědře i nám všem – svým malým                
i velkým dětem! 

Biskup Josef Hrdlička 
 
DESET PILÍŘŮ ŠŤASTNÉHO MANŽELSTVÍ 
 

Šťastné manželství nespočívá jen v tom, že najdu pravého partnera 
pro život, ale především v tom, že pro toho druhého jím sám budu! 
Především pak jde o to, aby mi bylo vlastní, že: 
 

1. Ježíš bude rozhodující autoritou mého života. 
2. Svoji lásku k partnerovi nebudu ničím podmiňovat. 
3. Budu respektovat partnerovu jedinečnost. 
4. Manželství bude pro mě závazkem. 
5. Do manželství budu investovat potřebné množství energie a času. 
6. Budu zdravě komunikovat se svým partnerem. 
7. Přijmu závazek osobního kvalitativního růstu.  
8. Budu nacházet cesty k efektivnímu řešení všech konfliktů. 
9. Udělám maximum pro spokojený intimní život.  
10. Budu v řešení problémů zodpovědný(á), ale neztratím smysl  
 pro humor. 
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DESET ZABIJÁKŮ ŠŤASTNÉHO MANŽELSTVÍ 
 

Každé manželství je ohrožováno, nebo se blíží svému rozpadu z toho 
důvodu, že se „ otevřely dveře ": 
 

1. Nerespektování biblických principů (především Desatera). 
2. Přeceňování vlastních sil, fyzická i duševní vyčerpanost. 
3. Sobectví a celková nezralost. 
4. Neřešení konfliktů. 
5. Nerealistická očekávání od partnera.  
6. Alkoholismus a jiné závislosti. 
7. Zadlužování ve snaze udržet vysoký (nepřiměřený) životní  
     standard.  
8. Nedostatek intimního života. 
9. Pornografie.  
10. Zlehčování celoživotního závazku manželství. 
 
 
 
 

EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 

Vzdělávací rubrika na pokračování nás v loňském roce 
provedla svátostí biřmování. O čem bude letos? Možností se nabízí 
hned několik: Máme Rok víry spojený s Rokem Eucharistie. Nad čím 
uvažovat? Nad Vyznáním víry? Na tím, čemu věříme a proč? Nebylo 
by to marné! Anebo nad Eucharistií? Ano – Eucharistie je největším 

tajemstvím naší víry, jak to slýcháme při každé mši svaté… 
 

Naše rozjímání nad darem Ježíšova Těla a jeho Krve, které 
vkládá do našich rukou a srdcí, bych rád uvedl slovy písně ke svatým 
apoštolům z našeho kancionálu: 

 
 
 
 
 

 

Jak se tehdy srdce chvělo – v apoštolech úžasem, 
když jim Pán dal svoje Tělo – před smrtelným zápasem… 
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Když si přečteme krásnou, dojímavou knihu, která byla 
napsána z hlubokého prožitku perem nadaného umělce, zanechá to 
v nás své stopy. Chtě nechtě však plynou dny a týdny, kdy tyto stopy 
začnou mizet a blednout. Zapomínáme. Stejně je tomu i s naším 
setkáním s Ježíšem např. při prvním svatém přijímání. Čas utíká                
a pěknou vzpomínku, zážitek zavane prach. Je tedy třeba obnovovat 
náš vztah k Ježíši. Kéž k tomu napomůže i tento cyklus zamyšlení nad 
tím největším, co v církvi máme – nad darem mše svaté, která je 
nekrvavým zpřítomněním Kristovy kalvárské oběti, jejíž plody pod 
způsobou chleba a vína můžeme přijímat. 

Eucharistie je pramen a vrchol života církve. Význam 
Eucharistie jako Kristovy oběti pro život církve, ale i celého světa by 
se dal znázornit prostým obrázkem: Kalvárie. Na ní se tyčí Kristův 
kříž. Zpod paty kříže vyvěrá 7 pramenů – 7 svátostí: křest, biřmování, 
sv. smíření, sv. oltářní, svátost manželství, kněžství a pomazání 
nemocných. Pramenem všech svátostí zůstává Ježíšova oběť, při 
které obětoval svůj život dobrovolně a z lásky za každého z nás. 
Z tohoto pramene se jakoby všechny svátosti napájejí. Doceňujeme 
hodnotu Ježíšovy oběti zpřítomňované nekrvavým způsobem při 
každé mši svaté? 
 
 
 

PTALI JSTE SE 
 
A máme zde opět (zatím) poslední z vašich dotazů. Tentokrát se 
jedná o ústně pronášené dotazy ohledně soch, které po rekonstrukci 
kostela již nebyly vráceny na své místo, a také ohledně lurdské 
jeskyně, která Panně Marii zmizela. 
 

Situace se tedy má takto:  Každý kostel má svoji architekturu                   
a prvky, které s architekturou souvisí. V žádném případě kostel 
nemá být skladištěm všeho možného, byť sebezbožnějšího. Proto 
jsme oslovili Milivoje Husáka, autora vítězného návrhu nového 
obětního stolu, ambonu a sedilií pro náš kostel, který již vytvořil 
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několik sakrálních interiérů a který za svoji činnost byl právě                        
v r. 2012 na Velehradě oceněn olomouckým arcibiskupem Janem 
Graubnerem, aby nám pomohl nejen s obnovou presbytáře, ale               
i kostela jako celku. Jeho radami jsme se pak důsledně řídili. Patřilo 
mezi ně zrušit lurdskou jeskyni, která byla novodobým prvkem 
narušujícím celkovou architekturu kostela. Jeskyně tedy byla 
zrušena a socha Panny Maria postavena na konzolu. Dalším 
doporučením bylo některé sochy do kostela už nevrátit, aby kostel 
nebyl příliš „přeplácaný“. I touto radou jsme se řídili a 6 soch, které 
byly původně v kostele, jsou nyní uloženy ve farním depozitu. 
 Vím, že názory na dané skutečnosti se mohou lišit. Přece 
jenom bych však nejvíc dal na názory odborníka, nota bene když byl 
tento odborník za svoji dosavadní práci oceněn nejvyššími 
církevními kruhy. Tolik tedy na vysvětlenou a ještě jednou moc 
prosím o pochopení ☺. 
 
 
  

ČÍM ŽIJEME 
 

Rok 2012 dospěl ke svému závěru. Pojďme se společně 
ohlédnout za událostmi posledního čtvrtletí. 

S napětím jsem očekával, zda-li přijdou 2. září na schůzku 
rodiče dětí s nápady, co a jak s dětmi prožívat v tomto školním roce. 
Přišli. A měli nejen nápady, ale také ochotu přiložit ruku k dílu pro 
jejich uskutečnění. Výsledkem jsou zvláště 1x měsíčně „kytarové“ 
mše svaté pro rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti, které si 
rodiny po vnější stránce samy připravují. Věřte, že sejít se třeba 
s padesátkou dětí kolem oltáře, je fakt zážitek. 

Od října se pak rozběhla příprava 6 dětí k přijímání svátosti 
smíření a Eucharistie a příprava 14 mládežníků a dospělých                      
ke svátosti biřmování. Začala také pracovat Ekonomická i Pastorační 
rada farnosti. Rozběhla se opět i nedělní setkávání předškoláků                 
a jejich rodičů na faře 1x v měsíci. 



 8

7. října jsme v naší farnosti přivítali novokněze P. Martina 
Sekaninu. Děkujeme za novokněžské požehnání! 

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

A pak už přišel 11. listopad a tentokrát nejen oslava hlavního 
patrona farnosti, ale také velký dík Bohu i lidem za další velkou 
etapu oprav kostela. Promluvou nás povzbudil jáhen Jakub Dominik 
Štefík, který před rokem a půl jako bohoslovec konal praxi v naší 
farnosti. Děkujeme obci Pustá Polom za financování slavnostního 
oběda pro zástupce firem a složek, které byly s opravami spjaté. 
Nechyběl samozřejmě ani průvod  obcí. 

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

S dětmi a mládežníky z náboženství 
jsme se pak 8. prosince vydali na výlet do 
Olomouce. 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. 

9. prosince přišel na faru Mikuláš. A nepřišel s prázdnou! ☺ 
Také již tradičně děti z náboženství malovaly misijní vánoční 

pohlednice na podporu Papežských misijních děl. 
Advent byl také ve znamení koncertů. Nejprve to byl                  

15. prosince Adventní koncert v Kyjovicích organizovaný obcí 
Kyjovice a vedený p. Josefem Kostřibou, pak 18. prosince 
předvánoční zpívání dětí MŠ Opava - Podvihov a ZŠ Opava – 
Komárov v podvihovské kapli a nakonec tentýž den Adventní 
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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.  

Poděkování patří již tradičně všem, kdo vyčistili, nazdobili               
a připravili kostel i všechny kaple k vánočním bohoslužbám a stejně 
tak všem, kdo v jakékoliv rovině přispěli k jejich kráse a hloubce. 

Třešničkou na dortu vánočních svátků byl pak Vánoční 
koncert koncertního dua Olgy Procházkové a Františka Šmída 
v kostele v Pusté Polomi. 

 
 

 

ZMĚNY V ŽIVOTĚ FARNOSTI 
 

 Nejen podoba farního časopisu, ale také život ve farnosti 
doznává k Novému roku několika trvalých změn. Zvláště: 
 
� V Pusté Polomi se pro malý zájem trvale ruší ranní mše svatá na 

první pátky v měsíci. 
� V Pusté Polomi se pro malý zájem trvale ruší také čtvrteční 

adorace. 
� Naopak pro zvýšený zájem se zveřejňuje možnost individuálně si 

domluvit svátost smíření či duchovní rozhovor na faře.               
Tel. č. 603 368 922, e-mail: rkf.pustapolom@doo.cz. 

� Bude také rozšířena (pravděpodobně od února) možnost 
přijímání Eucharistie pro nemocné skrze službu laiků 
pověřených otcem biskupem k donášení Eucharistie. Tato 
možnost se bude týkat nejen dlouhodobě ale i krátkodobě 
nemocných. Více v příštím Přístavu. 

� Pro vcelku solidní návštěvnost webových stránek farnosti bude 
snaha stránky trvale obohacovat nejen vlastními tématy ale také 
odkazy na jiné zajímavé stránky, zvláště pro vzdělávání ve víře             
a pro duchovní život. Adr.: www.pustapolom.cz/farnost/. 
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PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE 
 

Zveme rodiče na přednášku P. Lukáše Engelmanna Vliv 
rodičů na děti. Vliv rodičů na děti je obrovský, zvláště v prvních 
letech života, ne však absolutní. Rodiče totiž vědomě i nevědomě 
předávají svým dětem jakási „životní poselství“, která zásadním 
způsobem ovlivňují utváření osobnosti dětí. Dotkneme se                                   
i ožehavých témat, jako jsou způsoby trestání či předávání hodnot 
dětem. Přednáška se uskuteční na faře v sobotu 05.01. 2013 v 16 h. 

 
 
  

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy                        09/2012 16.891      7.200 1.197 1.239 

Na misie                           10/2012 17.077    14.300 2.446 1.066 

Na beatifikaci fr. mučed.10/2012     5.797 7.200 1.659     480 

Na nasvětlení kostela    11/2012 22.146 7.500 1.723 1.270 

Na Biblické dílo               11/2012    5.007 6.300 1.297    532 

Na potřeby diecéze        12/2012    6.064 5.550 1.205    614 

Na opravy                         12/2012 13.133 6.738 2.264    866 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 31.12. – v 08.00 hod. v Pusté Polomi a v 15.00 hod. v Hlubočci 

děkovné bohoslužby za uplynulý rok 
� út 01.01. – v 09.00 hod. v Kyjovicích, v 10.30 hod. v Pusté Polomi 

a v 17.00 hod. v Podvihově novoroční bohoslužby 
� 01.01. až 14.01. – Tříkrálové koledování se sbírkou pro Charitu 
� st 02.01. a pá 04.01. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� čt 03.01. – v 17.45 hod. na faře schůzka Rady kaple Hlubočec 
� čt 03.01. – v 19.00 h. na faře schůzka mimořádných udělovatelů 

Eucharistie 
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� so 05.01. – 09.00 až 11.00 hod. na faře přezkoušení dětí 
z modliteb a 1. kola otázek k přípravě na přijímání sv. smíření                 
a Eucharistie 

� so 05.01. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                    
2. stupně ZŠ  a pro středoškoláky 

� so 05.01. – ve 14.00 hod. na faře přezkoušení biřmovanců                 
z 1. okruhu témat (věrouka + Bible) 

� so 05.01. – v 16.00 h. na faře přednáška P. Lukáše Engelmanna 
na téma Vliv rodičů na děti 

� so 05.01. a ne 06.01. – při všech bohoslužbách žehnání vody, 
křídy a kadidla; vodu na požehnání si přineste s sebou!!! 

� pá 11.01. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 12.01. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
� ne 13.01. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 

rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti 
� st 16.01. – v 17.45 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� čt 17.01. – v 17.45 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 18.01. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním 
� so 19.01. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 19.01. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� so 19.01. a ne 20.01. – při všech bohoslužbách sbírka na 

pokračování oprav farního kostela 
� pá 25.01. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci                         

a Podvihově  
� pá 25.01. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 26.01. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 05.01. a 19.01.  v 17.00 hod.  
- v Podvihově 12.01. a 26.01. v 17.00 hod. 

 
 
 

� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE: 
- od 18.01. každý pátek na faře ve 13.00 hodin 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


