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KDYŽ DĚTI V KOSTELE ZLOBÍ 
 

  Paní Mařánková jde                           
o hůlce a blíží se ke kostelu. Je 
zvědavá, jestli Novákovi tentokrát 
přijdou včas. Myslí si o sobě, že je 
dost trpělivá, ale to, co ten No-
vákovic Pepíček minule v kostele 
předváděl, to už překračovalo 
všechny meze! Když si jezdil po 
lavici s autíčkem a dělal „trrrrr“, 
to se ještě dalo vydržet, když mu 

padaly drobečky z rohlíku do kancionálu, tak začala zhluboka dýchat. 
Ale když zalezl pod lavici a udělal na ni „baf", málem z toho měla 
smrt. 
 Tuhle při modlitbě paní Mařánkovou napadlo: Kde jsou 
dneska moje děti? Proč nechodí do kostela? Za totality se všichni 
báli, jezdili na mše do jiné farnosti a s dětmi se o Bohu doma příliš 
nebavili. Ona sama začala pravidelně do kostela chodit až po smrti 
manžela. Sice se jí nelíbí, co ta Novákovic mládež v kostele provádí, 
ale až tady ti staří nebudou, nezůstane aspoň kostel prázdný. 
Seniorku dokonce napadlo, že by mohla paní Novákovou oslovit              
a říci jí, jak je ráda, že děti do kostela vodí. 
 Klára Nováková zase nestíhá. Pepíček potřebuje čurat, Katka 
nemůže najít oblíbenou sukni a manžel se holí v koupelně. Zase 
přijdou pozdě a paní Mařánková je zpraží pohledem. Ach jo. Ale 
když děti nechá doma, jak pochopí, že nedělní mše k životu křesťana 
patří? Mohli by si třeba zkusit sednout víc dozadu, aby paní 
Mařánkovou nerušili. Tentokrát dorazí přesně ve chvíli, kdy zazní 
zvonek. Klára unaveně dosedne do lavice, a když pootočí oči, za-
hlédne úsměv paní Mařánkové… 

Ludmila Křivancová (převzato z KT) 
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  EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 
 Přijímat Ježíše v Eucharistii je třeba s vírou a s duší, na které 
není těžký hřích. Tak jsme si to uvědomovali minule. A co ještě 
k dobrému přijetí Eucharistie máme zachovávat?   
 K přijímání Eucharistie nás nemá vést zvyk nebo příkaz, ale 
úcta ke Kristu a touha prospět své duši. No a tu úctu ke svátostnému 
Kristu dáváme najevo také tím, že zachováváme tzv. eucharistický 
půst, tzn. že 1 hodinu před sv. přijímáním (nikoli přede mší!) nic 
nejíme ani nepijeme kromě léků a čisté vody. Dáváme tím najevo, že 
rozlišujeme mezi obyčejným pokrmem a pokrmem Kristova Těla. 
 Ti dříve narození jistě vzpomínají, že kdysi se eucharistický 
půst musel zachovávat už od půlnoci. Kdo chtěl ke sv. přijímání, už 
od půlnoci nejedl a nepil. (Bohoslužby bývaly ráno.) V dnešní době je 
eucharistický půst zkrácen na pouhou 1 hodinu před svatým 
přijímáním. Tu jednu hodinu eucharistického půstu z lásky ke Kristu 
ovšem je třeba zachovávat. 
 
 

 

  PTALI JSTE SE 
 
 Dotaz pro dnešní číslo farního časopisu je ryze praktický: Mám 

doma dost časopisů IMMACULATA asi za 7 let odebírání. Mohu je 

někde – někomu nabídnout ke čtení? Je mi jich líto vyhodit. 
 
 Zkusme to udělat přes tento časopis: Pokud je mezi čtenáři 
zájemce o tato stará čísla mariánsky zaměřeného časopisu, může 
dát vědět svému faráři. A pisatel(ka) dotazu se může svého faráře 
třeba po měsíci zeptat, jestli se zájemce našel. Pak už (možná ☺) 
bude moci následovat pouze vzájemné předání. Časopis mohu vřele 
doporučit…  
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

Dne 1. července 1928 nastupuje pro 
farnost pustopolomskou nový farář - 
Josef Bašný - zdejší kooperátor. Po 
slavné mši, kterou vykonal správce 
děkanátu Telis Gerich, farář 
v Hrabyni, mu za účasti mnoha kněží 
a farníků patron Bedřich Stolberg 
odevzdal klíče od fary. 
Josef Bašný se narodil 18.3.1893 
v Kostelci na Hané. Po vysvěcení 
v roce 1918 působil v Hrabyni a od 
roku 1920 v Pusté Polomi.  
Koncem roku 1936 se vzdal nároků 
na polomskou faru  a odešel na 
zdravotní dovolenou. Působil pak 
v olomoucké diecézi. Od r. 1969 žil 

jako důchodce v Majetíně , kde zemřel  26.2.1971.  
Počtem pastoračních i společenských událostí patří období Josefa 
Bašného v historii farnosti mezi nejvýznamnější. Hospodářská krize 
v letech 1929 až 1935 přinesla farníkům léta strádání, ale péče                     
o rozvoj a zvelebení farního života byla  velmi  intenzivní. 
Na rok 1930 připadly v Pusté Polomi veliké oslavy desetiletého 
trvání Orla. Dobu ilustruje i fakt, že z farnosti pocházelo několik 
kněží. Již dříve, 8. července 1928,  byla konána ve farním kostele 
primice novokněze Mikuláše Šindláře a na den přesně o šest let 
později byla slavena primice Aloise Kupky, rovněž rodáka z Pusté 
Polomi. Kostel tehdy nestačil pojmout zástupy věřících, slavnostní 
kázání pronesl na hřbitově Emanuel Spisar, katecheta z Olomouce.  
Počátkem září 1929 kyjovičtí dokončili stavbu nové kaple, kterou 
posvětil biskup Dr. Josef Schinzel. Ve stejný den byl otevřen                       

      
    Zleva stojí: Josef Bašný, Emanuel Spisar 
    Zleva sedí: Mikuláš Šindelář, Alois Kupka 
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v Kyjovicích také nový hřbitov na pozemku, který daroval hrabě 
Bedřich Stolberg. Při těchto slavnostech bylo biřmováno přes 800 
biřmovanců z celé farnosti. 
Civilizace byla na pokroku a do života obcí významně zasáhla 
elektrifikace. Kostel byl poprvé osvětlen na „krmáš“ v roce 1930. 
Reflektory byly zaměřeny na hlavní oltář, obraz sv. Martina a dva 
boční oltáře.  V hlavní lodi byly umístěny na řetězech dvě velká 
stropní tělesa osvětlení. Starý dvanáctiramenný ověskový lustr byl 
elektrifikován a Theodor Ryboň, rolník z Pusté Polomi, k němu 
zakoupil ještě nový osmiramenný. Na faře bylo elektrické světlo 
zavedeno do všech místností. 
Při této příležitosti byl kostel vymalován. Hlavní i vedlejší oltáře, 
kazatelna a varhanní skříň byly nově „mramorovány“  a pozlaceny. 
Rámy křížové cesty, rozežrané červotočinou byly odstraněny                       
a nahrazeny novými. 
Josef Bašný rozhodujícím způsobem přispěl k realizaci kláštera. 
Vyjednal, aby se odkazu Jana Šamárka ujaly Sestry premonstrátky ze 
Sv. Kopečku u Olomouce, a ty pak vystavěly budovu kláštera během 
jediného roku. 
V roce 1932 založil Josef Bašný spolu s varhaníkem Aloisem 
Stonišem  „Farní Cyrilskou jednotu v Pusté Polomi“. Toto sdružení 
převážně mladých lidí provozovalo náročnou chrámovou hudbu, 
sborový zpěv a divadlo. Členové informovali o své činnosti                          
a publikovali své názory  v celostátním historicky prvním hudebním 
časopise Cyril, který vycházel od r. 1874 až do nešťastného roku 
1948. 
Na stránkách tohoto časopisu ( http://cyril.psalterium.cz )  se i nyní, 
po tolika letech, můžete dovědět, jak mnoho usilovali naši předkové 
uprostřed bouřlivých událostí první poloviny 20. století o rozvoj 
vyhlášené tradice české hudby a křesťanských ideálů v naší farnosti. 
Dnes už je naše farnost možná jako malý ostrov, ale těžko najdete 
někoho s bohatější historií, větším srdcem nebo větší odolností. 

 
 
 

step  
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ČÍM ŽIJEME 
 
 Pomalu vstupujeme do podzimu. Ať nás zahřeje alespoň 
vzpomínka na léto. Jaké bylo v naší farnosti? Určitě bohaté! 
 Začalo velmi významnou událostí. V sobotu 22.06. přijal 
jáhenské svěcení náš bohoslovec Jakub Vavrečka. Jeho jáhenským 
působištěm se stala farnost Kobeřice. (Z Kobeřic jsme vyženili pana 
varhaníka, tak holt musíme Kobeřicím vracet. ☺) 
 O týden později jsme s našimi ministranty doprovodili ke 
kněžskému svěcení jáhna Jakuba Dominika Štefíka, který před 2 lety 
konal v naší farnosti svou prázdninovou praxi. Toho otec biskup 
poslal na kaplanské místo do Ostravy-Zábřehu.  
 Na konci června jsme oslavili hlavní patrony obce a kaple 
v Hlubočci – sv. Jana a Pavla a hurá na prázdniny! 
 Táborákem skončil školní rok a prázdniny jsme začali již 
tradičním výletem dětí na Prašivou na diecézní setkání s otcem 
biskupem. V návaznosti na cyrilometodějské jubileum se program na 
Prašivé odehrával pod mottem „Kde jsou dva nebo tři aneb cestou 
dvou bratří“  a týkal se činností, při kterých potřebujeme, aby nás 
bylo víc.  
 I dospělí (spolu s dětmi) se vydali autobusem za sv. Cyrilem                
a Metodějem. Bylo to 5. července na jubilejní pouť na Velehrad. 
 Aby prázdninových cest nebylo málo, hned následující den 
jsme se s ministranty vydali na primiční mši svatou novokněze 
Jakuba Dominika Štefíka do Nového Jičína. 
 Další dny už pak byly zvláště ve znamení služby nemocným. 
Svátost pomazání nemocných přijalo v naší farnosti cca 120 našich 
nemocných či seniorů. 
 Červencový farní tábor v Nových Heřminovech absolvovalo 
cca 40 dětí a mládežníků. Byli jsme je s ministranty navštívit. 
 Jsme rádi, že otec novokněz Jakub Dominik Štefík na konci 
července navštívil naši farnost s novokněžským požehnáním. 
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 Také děkujeme obci Pustá Polom za červencovou realizaci 
okapového chodníku kolem kostela. 
 Je moc dobře, že se v témže měsíci v jednotlivých obcích naší 
farnosti skutečně našli další dobrovolníci, kteří rozšířili počty těch, 
kdo při bohoslužbách čtou biblická čtení a tím přispěli a stále 
přispívají k větší pestrosti bohoslužeb. 
 V ateliéru v Radkově se již také pomalu začal vyrábět nový 
obětní stůl a ambon pro farní kostel. 
 Měsíc srpen začal akcí „Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti“. 
Faráře vždy potěší, když ví, že mladí ve farnosti se umí nejen bavit, 
ale i pro svoji farnost pracovat – třeba i svýma rukama. A naši mladí 
to umí. Pěkně jsme si spolu „mákli“! Z plánovaných dvou dní byly 
nakonec tři. Mladí odpracovali cca 90 hodin a výsledkem jsou 
natřené lavičky na farní zahradě, natřená zbývající část plotu kolem 
fary a vymalované dvě místnosti na faře. A mladým to fakt šlo! 
Někteří se pak málem museli koupat v ředidle. ☺ 
 A pak ještě jeden tábor – pro změnu skautský v Komorní 
Lhotce. I tam jsme se byli s ministranty podívat. 
 V srpnu Ekonomická rada ukončila výběr dodavatele 
dřevěného mobiliáře pro presbytář farního kostela. Bude jím                        
p. Jiří Kozyk  z Pusté Polomi. 
 Také Farní den 25.08. byl budovatelský. Prožili jsme jej pod 
heslem „Staví celá dědina“. Neděle neneděle – motérkami                        
a stavebními kolečky se to na farní zahradě jen hemžilo. Pravda – šlo 
jen o recesi. Poděkování patří soutěžním týmům všech obcí naší 
farnosti a blahopřání vítěznému týmu z Kyjovic! Díky Farnímu dni již 
také víme, že pojem „stojatá stolice“ opravdu není odborný lékařský 
pojem, ale pojem ze stavebnictví. ☺ 

 Prázdniny jsme zakončili s účastníky Rychlé roty posezením              
u zmrzlinového poháru s ovocem, šlehačkou a karamelem. 
 Ještě jsme požehnali školní tašky a pomůcky a od září opět 
zpátky do školy. Také zpátky do náboženství – s cca 65 přihlášenými 
žáky. Vítáme nejen nové žáky, ale také další učitelku náboženství - 
pí Věrku Javorkovou z Budišovic.  



 8

 

 

  BYLI JSME NA UNITED 2013 
 
Letos se již potřetí ve Vsetíně konal multižánrový křesťanský festival 
UNITED a my jsme mohli být u toho. Každý ročník přináší pestrý                       
a nabitý program v podobě koncertů, seminářů, workshopů, filmů, 
divadelních představení, sportovních aktivit a společných ranních                  
a večerních programů. Lze využít i služeb duchovního poradenství, 
zastavit se v modlitební místnosti nebo zavítat do obchodní zóny. 
Mohli jsme si také vyslechnout silné životní příběhy několika lidí, 
kteří uvěřili v Boha. Zajímavostí je, že se festivalu zúčastnili lidé 
z nejrůznějších církví a přesto jsme dokázali vytvořit jednotné 
společenství.  
Na festivalu vystoupilo přes 250 účinkujících a řečníků, modlitební                
a poradní týmy tvořilo okolo 350 lidí. A počet účastníků? Přes 2800! 
2800 nejen mladých lidí, kteří přišli chválit Boha. A nejednalo se jen 
o atmosféru uvnitř kulturního domu, kde část programu probíhala. 
Ta nálada byla všude kolem - skupinka mladých lidí zpívající chvály 
uprostřed náměstí, diskuze na Open Air scéně s názvem Bůh na 
lavici obžalovaných (bylo zajímavé sledovat reakce kolemjdoucích), 
nápis u obchodu: "Toto město řídí Bůh!" A nás všechny tato 
nepopsatelná atmosféra utvrdila v tom, že jsme šťastní, že život 
můžeme prožívat v Boží přítomnosti. 
Ale to je pouhý výčet. O tom, co se na místě děje, se vlastně velmi 
těžce píše, je třeba to zažít. Vidět mnoho různých generací vedle 
sebe. Tohle není místo jen pro teenagery – a každý může být 
osloven, zasažen, posunut. Místo ztišení i hlasité chvály. Množství 
hudebních stylů vedle sebe – a každý má dostatek prostoru                          
i příznivců, všichni si přijdou na své. A nad tím vším můžeme 
hmatatelně cítit Boží přítomnost. To je UNITED. 

    Za zúčastněné naše farníky Radka Grygarová 
 
Na stránkách festivalu (www.festivalunited.cz) nebo na facebooku stále přibývají 
fotky, záznamy ze seminářů a proslovy řečníků, které si můžete poslechnout. 
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  INFORMACE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE 
 
 Na neděli 1. září 2013 inicioval otec Zdeněk pracovní schůzku 
rodičů a všech, kteří připravují ve farnosti aktivity pro děti a mládež. 
Ohlíželi jsme se nejen za uplynulým školním rokem a hodnotili jsme, 
co se povedlo, ale také jsme plánovali nový školní rok.  
 S jakým výsledkem jsme se rozešli? Rádi bychom pokračovali 
v aktivitách, které byly dětem a mladým nabízeny v uplynulém roce. 
Děti mohou navštěvovat výuku náboženství či Hovory o víře, 
přípravy ke svátostem, dále budou pokračovat schůzky schol 
v jednotlivých obcích či ministrantské schůzky, děti se mohou zapojit 
do Skautu. Nemohu samozřejmě zapomenout na plánované výlety, 
minitábor atd. atd. Děti i jejich rodiče se o nich budou včas dozvídat. 
Více bych se nyní rozepsala o třech aktivitách: 
 
 1) V loňském roce jsme s otcem Zdeňkem a ve spolupráci 
s rodiči připravovali mše svaté pro děti. Věříme, že oslovily nejen 
děti, ale také ty větší a největší mezi námi. Také v letošním roce by 
se konaly 1x měsíčně v neděli v kostele sv. Martina v Pusté Polomi 
vždy od 10.30, a to v těchto termínech: 
 
 

MŠE SVATÁ PRO DĚTI neděle   9. 2. 2014 

neděle 13. 10. 2013 neděle   9. 3. 2014 

neděle 10. 11. 2013 neděle 13. 4. 2014 

neděle   8. 12. 2013 neděle 18. 5. 2014 

neděle 19.   1. 2014 neděle 22. 6. 2014 

 
 
 Těšíme se, že se do zpěvu i dalšího průběhu zapojí mnoho dětí 
ze všech našich obcí. 
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 2) Dále bych vám představila „novinku“. Dětem bychom rádi 
nabídli pravidelnou měsíční možnost přijetí svátosti smíření.                    
Po diskusi s rodiči jsme vybrali čtvrtky před nedělí, kdy budeme 
slavit mši svatou pro děti, tak aby děti mohly přistupovat ke svátosti 
eucharistie právě na mši věnované jim.  
    

SVÁTOST SMÍŘENÍ PRO DĚTI 
čtvrtek 10.10. 2013  od 15.30 Úvodní setkání  

čtvrtek   7.11. 2013  od 15.30 Ježíš uzdravuje slepého - moje 
oči  

čtvrtek   5.12. 2013  od 15.30 Ježíš uzdravuje člověka                      
s ochrnutou rukou - moje ruce  

čtvrtek  16.1. 2014  od 15.30 Ježíš uzdravuje ochrnutého - 
moje nohy  

čtvrtek    6. 2. 2014 od 15.30 Ježíš uzdravuje hluchoněmého - 
moje ústa a uši  

čtvrtek    6. 3. 2014  od 15.30 Co nám říká popel?  

čtvrtek  10. 4. 2014  od 15.30 Ježíš se setkává se Zacheem - 
moje srdce  

čtvrtek  15. 5. 2014  od 15.30 Ježíš vypráví o otci a jeho dvou 
synech  

čtvrtek  19. 6. 2014  od 15.30 Závěrečné setkání  

  
 V kostele sv. Martina v Pusté Polomi bude pro děti připraven 
od 15.30 krátký společný program zaměřený na zpytování svědomí 
pomocí biblických příběhů. Poté mohou děti přistupovat ke svátosti 
smíření, a pokud budou chtít zůstat, mohou pak přijetí této svátosti 
společně oslavit malým občerstvením na faře. Předpokládáme, že 
setkání budou trvat včetně závěrečné minioslavy do 16.30. 
 
 Pro děti z okolních obcí navazují autobusy tam i zpět, proto 
věřím, že vše skloubíme ke spokojenosti všech. V případě zájmu 
ráda časy odjezdů rodičům poskytnu či zodpovím další dotazy. 
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 3) A nakonec „staronové“ 
pozvání pro rodiče s předškolními           
a menšími dětmi v novém čase 
setkávání, a to ve čtvrtky od 15.30 
do 17.00. Setkání budou založena 
na „celistvé na smysl zaměřené 
pedagogice Franze Ketta“ (více na 
www.kett.cz). Témata, která nás 
čekají, dětem nabídnou rozvíjení 
vlastního sebepoznání, rozvíjení vztahů k lidem a dětem okolo                    
a budou se dotýkat náboženského rozměru člověka.  
 
 Přestože bývá pro menší či ostýchavější děti příjemnější 
„zabydlet“ se ve skupině pravidelným setkáváním se, není nutné 
účastnit se všech setkání. Pokud budete mít zájem přijít, prosím 
dejte vědět kvůli přípravě programu. Děkuji. 
 
 

SETKÁNÍ RODIČŮ A PŘEDŠKOLNÍCH A MENŠÍCH DĚTÍ 
čtvrtek 17. 10. 2013  Odkud mám jméno?  

čtvrtek 14. 11. 2013  Svatý Martin se dělí o plášť  

neděle 8. 12. 2013  Legenda o svatém Mikulášovi  

čtvrtek 12. 12. 2013  Jak se budeš jmenovat, ovečko?  

čtvrtek 9. 1. 2014  Sen tří stromů I.  

čtvrtek 13. 2. 2014  Sen tří stromů II.  

čtvrtek 13. 3. 2014  Sen tří stromů III.  

čtvrtek 24. 4. 2014  Sen tří stromů - na zemi žijeme, na zemi 
sníme  

čtvrtek 12. 6. 2014  Ať tě provází požehnání  

 
Na setkávání se těší vaše napůl farnice☺ 

 
Barbora Holoubková (bholoubkova@gmail.com, 731 625 826) 
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NÁBOŽENSTVÍ 2013/2014 
 
 A kdy a kde se scházíme v náboženství? 

 

 

 Stále je možno se přidat. Přihlásit se lze přímo v hodině. 
 

 

 

 

PEČENÍ S HANKOU 
 
 V listopadu zažije celá naše farnost velkou událost. Biskup 
František Václav Lobkowicz posvětí oltář a ambon v kostele sv. 
Martina v Pusté Polomi. Jistě víte, že při podobných příležitostech             
a vlastně i při nedělních bohoslužbách přinášejí naše předškolní děti 
k oltáři své dary. 
 Napadlo mě, že by se děti mohly zapojit a společně by jsme 
napekli nějaké dobroty. Kdo bude mít chuť a náladu, může se 
zúčastnit akce ,,Pečení s Hankou“. 
 Tuto bohulibou akci pořádám ve své kuchyni, kde napečeme 
třeba sušenky, muffinky, studené dezerty nebo perníkové kostelíčky, 
které si děti samy nazdobí. Nápadů mám hodně. Vlastnoruční dílo 

Třída Den a čas Místo Vyučuje 
1. ČT 12.10-12.55 1.tř.   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

2. ČT 12.10-12.55 2.tř.   Mgr. Barbora Holoubková 

3. ČT 13.10-13.55 3.tř.   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

4. ČT 13.10-13.55 4. tř.   Mgr. Věra Javorková 

5. ČT 13.10-13.55 5.tř.   Mgr. Barbora Holoubková 

6.-9. ČT 07.05-07.50 v „Žirafě“   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

Hovory o víře 
6.-9.+ 

středoškoláci 

SO 12.45-14.00  
1x za 2 týdny 

fara   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

Kyjovice ČT 14.15-15.00 ZŠ   Mgr. Barbora Holoubková 
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dětí, jež bude s láskou připraveno, může být předáno třeba jako dar 
otci biskupovi, taky mohou být obdarováni nemocní z naší farnosti, 
kteří se té slávy ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit. 
 Děti, které by rády přiložily ruku k dílu, mohou maminky 
přihlásit  u paní Hanky Staňkové. Telefon: 732 242 503. 
 Pečení s Hankou se uskuteční ve dnech 31.10. - 1. 11. 2013                         
od 9 hod. 
 Srdečně zvu a těším se na Vás!  

Hanka Staňková, Podvihov 
 
  
 

 

PŘÍPRAVA K PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE 
 
 Jedním z milníků uvádění dětí do vztahu s Ježíšem je první 
přijetí svátosti smíření a Eucharistie. I letos bude možno připravovat 
se k těmto svátostem. 
 Zápis se uskuteční na faře v Pusté Polomi v sobotu 05.10. 
2013 kdykoliv v době od 14.00 do 16.00 hodin. Pokud někomu 
tento termín ze závažného důvodu nevyhovuje, je možno domluvit 
si schůzku telefonicky na jiný den (tel. 603 368 922). 
 Zvány jsou děti všech obcí celé naší farnosti navštěvující                
3. třídu ZŠ a starší. Účast alespoň jednoho z rodičů či někoho, kdo 
převezme garanci za dobrou přípravu dětí, je u zápisu nutná.  
 
 Při přípravě se opět zaměříme na trojí oblast: 
 

� kvalita lidská 
� kvalita duchovní 
� kvalita vědomostní 

  
 Je možno přihlásit i děti nepokřtěné a křest doplnit dodatečně. 
Leccos se dá zachránit, leccos lze dát do pořádku. (Jako vždy. ☺) 
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INFORMAČNÍ SERVIS 

 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Dary na povodně            06/2013 9.150 11.500 2.800 1.000 

Na TV Noe                        06/2013 6.170 8.620 1.690     943 

Na oltář pro kostel PP                07/2013     14.000      6.300 2.356 1.151 

Na opravy                         08/2013   8.277      5.650 1.595     795 

Na církevní školy                   09/2013       5.467      7.500 1.613     657 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� ne 29.09. – od 14.00 hodin výlet farníků do ostravských kostelů; 

viz minulé číslo farního časopisu 
� po 30.09. – odpoledne návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 30.09. – v Podvihově od 17.30 do 17.50 hod. příležitost 
       k přijetí sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� st  02.10. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� st 02.10. – v Hlubočci od 17.30 do 17.50 hod. příležitost k přijetí 

sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá zvl. pro děti a mládež 
� pá 04.10. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� pá 04.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 05.10. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 05.10. – od 14.00 do 16.00 hod. na faře zápis dětí k přípravě 

na přijímání sv. smíření a Eucharistie; viz str. 13  
� po 07.10. – v 18.45 hod. na faře schůzka Pastorační rady  
� čt 10.10. – v 15.30 hod. v kostele v Pusté Polomi svátost smíření 

pro školáky (se společnou přípravou) 
� pá 11.10. – v 19.00 hod. v kostele v Pusté Polomi noční čtení 

biblických příběhů: ženy čtou o ženách ženám a dětem; 
v programu také soutěž a animovaný biblický příběh 

� so 12.10. – v 10.30 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí  
       sv. manželství p. Milan Kubíček a sl. Eva Bialková  
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� so 12.10. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       
2. stupně ZŠ a středoškoláky 

� so 12.10. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� so 12.10. a ne 13.10. – při bohoslužbách sbírka na opravy 

farního kostela 
� ne 13.10. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 

rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti; nácvik Maxischoly 
v 09.30 hod. na faře 

� čt 17.10. – v 15.30 hod. na faře setkání rodičů a dětí „školkáčků“ 
na téma Odkud mám jméno? 

� pá 18.10. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

� so 19.10. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 19.10. – ve 13.00 hod. v kostele nácvik zpěvu (všech těles               

a zúčastněných!!!) na svěcení oltáře 
� so 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi farností Pustá Polom 

a Arcibiskupským kněžským seminářem; společná modlitba 
růžence za Kněžský seminář bude v Podvihově v 17.30 hod.; 
následuje mše svatá, po ní litanie za Kněžský seminář 

� so 19.10. a ne 20.10. – Den modliteb za misie, sbírka na misie 
� so 26.10. – v 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky 2. stupně 

ZŠ a středoškoláky 
� so 26.10. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� so 26.10. a ne 27.10. – v Podvihově a Hlubočci slavnost Výročí 

posvěcení kaple (v Hlubočci oslava výročí 120 let kaple) 
� noc ze so 26.10. na ne 27.10. – přechod na zimní čas; ručičku 

hodin si posuneme o 1 hodinu zpátky 
� ne 27.10. – od 14.00. do 15.00 hod. v kostele v Pusté Polomi 

rozšířená příležitost k přijetí sv. smíření k pomoci duším v očistci 
a před návštěvou otce biskupa u příležitosti svěcení oltáře 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Podvihově 05.10. a 19.10. v 18.00 hod.  
- v Hlubočci 12.10. a 26.10. v 18.00 hod. 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


