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ČEKAT A OČEKÁVAT 
 

Advent, do něhož vstupujeme, je dobou očekávání.                        
A přiznejme si, že my mnozí už dnes čekat neumíme. Reklamy se 
neustále snaží dělat nátlak na člověka: Nečekejte. Užívejte všeho 
hned, jak vás napadne. Vezměte si půjčku, splácejte později... Třeba 
i na dovolenou nebo na dárky. Člověk pak přichází o to krásné 
očekávání, rozechvění, těšení se na něco, co mám před sebou, na co 
šetřím, pro co se snažím. Žije pak pro to, aby splácel. Někdo                          
i v nejširším smyslu slova. 

Někteří nevydrží čekat, až se rozsvítí svíce na vánočním 
stromečku a musí si rozdělit dárky o pár dní dřív. Kdyby vydrželi, 
bylo by to o Vánocích jiné. I Rybova mše hudlaná v hypermarketech 
dávno před Vánocemi o Vánocích už neosloví. Někteří mladí neumí 
čekat na svatební den a žijí manželským životem dávno předtím, než 
jsou skutečně svoji. Co si pak po svatbě mohou dát ještě nového? 
Často se manželé rozvádějí jen proto, že nedovedou čekat, až krize 
pomine, až jejich vztah dozraje. Rodiče nedovedou čekat na 
přirozený vývoj dítěte, chtějí z něho mít génia. Přepínají ho, až je 
z dítěte neurotik s celoživotním pocitem méněcennosti anebo 
chorobný ctižádostivec. Netrpělivý řidič nechce čekat v koloně. 
Riskantně předjíždí, ohrožuje sebe i druhé.  

Kdo neumí čekat, až se poupátko samo rozvine, a otevře je 
násilím, zničí ho. Je nemálo těch, kdo chtějí mít všechno hned                   
a definitivně vyřešené — i to, co vyžaduje čas zrání. Jsou 
nespokojení, že nenacházejí v životě tu radost, kterou za daleko 
skromnějších podmínek prožívali naši předkové z docela obyčejných 
věcí. Ženou se dopředu s utkvělou myšlenkou, že štěstí je někde 
před nimi a že jim uniká. Zatím by mnohdy stačilo na ně počkat.  

Advent nás učí čekat. Nejen na Vánoce. Nezapomeňme: 
Trpělivost není slabost. Jen silný člověk si může dovolit čekat, dát 
šanci… 
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EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 
Spolu s kalendářním rokem a Rokem Eucharistie končí i naše 

systematické rozjímání nad zázrakem Ježíšovy přítomnosti mezi 
námi a nad naším vztahem k tomuto daru. Dnešní poslední 
zamyšlení bude kratičké. Zbývá uvědomit si ještě jednu věc, která 
někdy nebývá pochopena a přijata: 

Někdy se stává, že kněz z praktických důvodů při podávání 
sv. přijímání svatou Hostii rozlomí a podá několika lidem třeba jen 
její polovinu. Není zapotřebí se obávat, že bychom takto byli 
nějakým způsobem ochuzeni. Není třeba se bát, že by někdo takto 
dostal „jen půl Pána Ježíše“. Víra nás učí, že nejen v každé Hostii, ale 
i v každém úlomku proměněné svaté Hostie je přítomen celý Kristus 
– se svým tělem, krví, duší, božstvím. Vždyť koneckonců i při 
Poslední večeři Ježíš lámal a dával apoštolům. Kéž tuto skutečnost             
i my ve víře přijímáme… 

 
Duše Kristova, posvěť mě.  

Tělo Kristovo, zachraň mě. 

Krvi Kristova, opoj mě.  

Vodo z boku Kristova, obmyj mě. 

Utrpení Kristovo, posilni mě. 

 Dobrý Ježíši, vyslyš mě. 

Ve svých ranách ukryj mě. 

Nedopusť, abych se odloučil                   

od Tebe. 

Před zlým nepřítelem ochraň mě. 

V hodině mé smrti zavolej mě. 

A poruč, ať přijdu k Tobě,  

abych Tě s Tvými svatými chválil 

navěky. Amen. 
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PTALI JSTE SE 
 

Již vícekrát jsem se setkal s ústním dotazem na osud bočních 

oltářů ve farním kostele. Co se s nimi stalo? Existují ještě? Vrátí se 

zpět? Nebo zůstane na zdech v kostele jen jejich torzo? Tak tedy: 
Oba boční oltáře byly z kostela dočasně odstraněny v době, 

kdy se oklepávaly vnitřní omítky a prováděly hydroizolační sanační 
práce. Důvod byl jednoduchý: Bylo potřeba dostat se také ke zdi za 
oltáři. Stav oltářů je však již natolik zchátralý, že není možné 
v takovémto stavu vrátit je nazpět. Na druhou stranu ovšem s oltáři 
nikdo nezatopil ani je jinak nezlikvidoval. Oltáře jsou uloženy                      
a počítá se s jejich restaurováním a navrácením do kostela. 

Je to však také nemalá finanční záležitost. Priority, jak všichni 
víme a v kostele vidíme, byly jinde. A také pokud jde o budoucnost, 
jsou asi ještě věci akutnější. Varhany si vyžadují generální opravu 
(byť se zdá, že zatím hrají hezky, ale otázkou je, jak dlouho), 
problematická je i fasáda kostela, dosluhuje střecha na orlovně. 
Přesto však jedna dobrá zpráva: V řadách farníků  byla iniciována 
myšlenka a momentálně probíhá snaha sehnat sponzory právě na 
restaurování bočních oltářů. Pokud se to podaří, pak bychom již 
snad v brzké době (možná v příštím roce) mohli přistoupit k této 
záležitosti. Předpokládá se využití zachovalých částí oltářů  a výměna 
zchátralých částí za nové. 

Cíl je tedy jasný: Vrátit oltáře na jejich původní místo. Kdy se 
tak stane, to už bude odviset od okolností uvedených výše. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OHLÉDNUTÍ ZA PEČENÍM S HANKOU 
 

Milí spolufarníci,  
v nedávných dnech zažila naše farnost velkou událost. Otec 

biskup František Václav Lobkowicz posvětil v neděli 3. listopadu 
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2013 nový oltář a ambon v kostele sv. Martina v Pusté Polomi.                  
V této souvislosti bych se s vámi chtěla podělit o velkou radost,                      
o kterou se zasloužily děti z Podvihova – Katka Ondrová, Anička 
Pavelková a sourozenci Alžbětka a Tomášek Zajíčkovi. 

Tato čtveřice si zaslouží velkou 
pochvalu a dík. Společnými 
silami jsme napekli a církevními 
motivy ozdobili cukroví - linecké 
kostelíčky, řezy s  jedlými 
fotografiemi kostela sv. Martina 
a kapliček v Hlubočci, Podvihově 
a Kyjovicích, muffiny, knížečky                
a další drobné pečivo, které pak 
děti z celé farnosti nesly jako dar 
k oltáři. Část z toho, co jsme 
upekli, dostali i senioři v domově 
důchodců v Kyjovicích, protože 

se této naší slávy nemohli po zdravotní stránce zúčastnit. Balíčky                 
s cukrovím byli obdarováni také lidé, když odcházeli z kostela. 

Pekli jsme u mě doma během podzimních prázdnin                          
a věnovali jsme tomu téměř celý den. Katka, Anička, Alžbětka                      
i Tomášek přišli s dobrou náladou a plni  elánu. Moc jsem ocenila, že 
jim to vydrželo až do konce, že byli sami aktivní a během práce 
vymýšleli co a jak nazdobit. A protože se jim práce dařila, bylo vidět, 
že jsou spokojeni  a že mají radost. 

Hodně se mluví o tom, že dnešní děti jsou pasivní a sedí jen  
u počítače nebo před televizí. Já mám teď úplně jinou zkušenost              
a dětem se to naše pečení tak líbilo, že už záhy projevily zájem, 
abychom to zopakovali. 

Ještě jednou děkuji Katce, Aničce, Alžbětce  a Tomáškovi, 
kteří byli skvělí, i jejich rodičům, kteří mi je s důvěrou svěřili. 
 
                                             Hanka Staňková 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

 

 
 

Fridrich  Stolberg v r. 1954 a  na slavnostním  zahájení činnosti  kláštera v Pusté Polomi v r. 1937 

 

Jako podnikatel, veřejný činitel,  patron i vážený mecenáš  měl velký 
vliv na utváření života v naší farnosti slezský hrabě Friedrich 
Stolberg (1877-1954). 

Narodil se 14.12.1877 v Tomaswaldau v Pruském Slezsku (dnes 
Tomaszow v Polsku). Jeho matka, hraběnka Berta Falkenhayn  
dědička kyjovického panství,  i otec, rovněž Friedrich, pocházejí 
z významných rodů. 

Stolbergové se účastnili ve 13. století páté křížové výpravy do Svaté 
země. Viléma I. Oranžského, syna Juliany Stolberg-Wernigerode, 
opěvuje dokonce nizozemská hymna. Praděd Friedrich Leopold zase 
zaujímá čestné místo v německé literatuře jako básník , který se 
přátelil i s  J.W.Goethem.  
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Jak Falkenhaynové tak Stolbergové byli silně věřícími katolíky. 
Desítky Stolbergů opustily kariérní dráhu a zasvětily svůj život misijní 
činnosti  a církevnímu životu1 . 

Mladý Friedrich studoval právo v Innsbrucku a zemědělskou vysokou 
školu ve Vídni. Správu  kyjovického statku převzal v roce 1905. Ani 
on se nevyhnul vojenské službě a za války sloužil v polní nemocnici.  

Po vzniku Československa se musel smířit s tím, že jako člen 
německé menšiny ztratil privilegované postavení z dob monarchie. 
Nepatřil ale k největším odpůrcům nové republiky a brzy pracoval            
v celé řadě nepolitických spolků a v katolických stranách, za což ho 
vyznamenal papež Pius XI. komturským křížem.  

V letech 1925 až 1935 byl členem čs. senátu, kde se zabýval  
otázkami menšinových práv Němců, pozemkové reformy a 
hospodářství. Byl uznávaný odborník na školství a sociální problémy. 

V protikladu s tím se zcela mýlil v odhadu vývoje události v Berlíně      
a vzestupu Henleinova hnutí. Když ve volbách jím vedená Německá 
křesťanskosociální lidová strana byla poražena henleinovci, uchýlil 
se do ústraní v Kyjovicích a věnoval se řízení velkostatku a své 
oblíbené práci na zahradě. 

Do vzniku ČR převládala ve vztazích jeho sousedů k hraběti 
Stolbergovi  jistá – často upřímná – úcta. Příznivci hraběte dodnes 
oceňují jeho solidaritu a pomoc sociálně nejslabším vrstvám. 

Velkostatek Kyjovice byl proslulý vzornou péči o lesy i pole. Z výnosů 
prosperujícího podniku vynakládal Stolberg nemalé prostředky na 
mecenášství. Podporoval místní umělce, ze svých pozemků 
uvolňoval parcely na stavby veřejných budov a zařízení (těškovická 
fara, kyjovický hřbitov). Pořídil mj. oltář v kyjovické kapli, významně 
přispěl na renovaci farního kostela, na elektrifikaci a silnici z Kyjovic 
do Těškovic ap.) 

                                                 
1 M. Pelc: Friedrich Stolberg 1877-1954, SU Opava 2003 
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Během války několikrát intervenoval úspěšně u okupačních orgánů:  
konkrétně v případě zadržených mužů z Kyjovic, faráře Kupky 
z Kyjovic zatčeného gestapem či diskriminovaného 
pustopolomského lékaře dr. Redera.      

Korektní vztahy v meziválečném období a jeho dobré skutky v době 
války byly v poválečné protiněmecké náladě zapomenuty a  v duchu 
doby se vyhrotily v nenávist vůči osobně nevinnému člověku. 

Jeho žádost o navrácení českého občanství nebyla vyslyšena a byl 
s rodinou vystěhován do Hesenska.  

Friedrich Stolberg zemřel při autonehodě v r. 1954. Mladší dcera 
Maria Regina splnila jeho poslední přání a v  r. 1999 po mnoha 
letech uložila jeho a ostatky své matky Antonie Franzisky na  
kyjovickém hřbitově. Sama na tomto místě odpočívá v pokoji od r. 
2010 .   

STEP, foto z archivu Leopolda Staffina 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy                         09/2013 9.624     6.200 3.280 1.160 

Na opravy far. kostela      10/2013    10.180 7.140 2.191 1.184 

Na misie                                             10/2013     15.811   11.500 2.231 1.169 

Na opravy                         11/2013 11.204      5.500 1.490 1.255 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
� po 02.12. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 02.12. – v Podvihově v 16.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 

smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
� st  04.12. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� st 04.12. – v Hlubočci v 16.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 

smíření v 17.00 h. mše svatá zvláště pro děti a mládež 
� čt 05.12. – v 15.30 hod. v kostele v Pusté Polomi svátost smíření 

pro školáky (se společnou přípravou na téma Ježíš uzdravuje 
člověka s ochrnutou rukou – moje ruce) 

� pá 06.12. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� so 07.12. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 07.12. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� so 07.12. a ne 08.12. – při bohoslužbách sbírka na potřeby 

diecéze 
� ne 08.12. – po bohoslužbách v Kyjovicích a v Pusté Polomi 

prodej misijních pohlednic 
� ne 08.12. – v Pusté Polomi v 10.30 hod. mše svatá zvláště pro 

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

� ne 08.12. – v 16.00 hod. na faře Mikulášská besídka 
� st 11.12. – Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu 

v Ostravě – viz níže 
� st 11.12. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� čt 12.12. – v 15.30 h. na faře setkání rodičů a dětí „školkáčků“ 

na téma „Jak se budeš jmenovat, ovečko?“ 
� pá 13.12. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� pá 13.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 14.12. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 14.12. a ne 15.12. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na opravy kostela 
� po 16.12. – v 17.00 hod. v Podvihově mše svatá 
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� st 18.12. – v 16.00 hod. v Podvihově předvánoční zpívání dětí 
z místní MŠ 

� st 18.12. – v 17.00 hod. v Hlubočci mše svatá zvláště pro děti             
a mládež 

� pá 20.12. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

� pá 20.12. – v 18.00 hod. v kostele nácvik chrámového sboru 
� so 21.12. – v 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky 2. stupně 

ZŠ a středoškoláky 
� so 21.12. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� ne 22.12. – v 17.00 hod. v kapli v Hlubočci adventní koncert; 

účinkuje Petrof piano trio 
� příležitosti k přijetí sv. smíření před Vánocemi a vánoční                    

a novoroční bohoslužby – viz níže 
� čt 26.12. – v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi Vánoční 

koncert; účinkuje duo Olga Procházková – František Šmíd 
� pá 27.12. – výlet ministrantů a schol na bazén v Ostravě-Porubě 

(náhrada za zrušený říjnový termín); ministranti, členové schol           
a jejich rodiče budou informováni zvláštním listem 

� so 28.12. a ne 29.12. – svátek Svaté Rodiny; při bohoslužbách 
obnova manželských slibů 

 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 07.12. a 21.12. v 17.00 hod. 

- v Podvihově 14.12. a 28.12. v 17.00 hod.  
� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE:   

- každý pátek (kromě 27.12.) ve 13.50 hod. na faře  
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA BISKUPSKÉM GYMNÁZIU                     
V OSTRAVĚ:  Upozorňujeme rodiče a žáky 5. a 9. tříd ZŠ, kteří 
uvažují, kam po ZŠ dále, na možnost prohlédnout si kvalitní církevní 
školu Biskupské gymnázium v Ostravě ve st 11.12.2013 od 09.00 do 
16.00 hod. Program: prohlídka školy s průvodcem, tradiční 
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předvánoční jarmark, ukázky výuky a studentských aktivit, odnesete 
si příjemný zážitek a ukázku přijímacích testů.  
Více na  http://web.b-g.cz/ 
 
MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SV.SMÍŘENÍ  
  

Podvihov Po 16/12  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Hlubočec St  18/12  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Pustá Polom Čt       19/12  1530 – 1650 h. a 1800 – 1900 h. 

Kyjovice Pá 20/12  1700 – 1750 h. a 1845 – 2000 h. 

Hlubočec So 21/12            1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Pustá Polom Ne 22/12     1400 – 1600 h. 

Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček, v neděli též P. Mariusz Banaszczyk 
23/12, 24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 

 
BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH A NA PŘELOMU ROKU 
  

 Út  
24/12 

St  
25/12 

Čt 
26/12 

So 
28/12 

Ne 
29/12 

Út 
31/12 

St 
01/01 

Pustá 
Polom 

 1430* 

2200 1030 1030  1030 0800 1030 

Kyjovice  0900 0900  0900  0900 

Podvihov   0700 1700   1700 

Hlubočec  1700   0730 1500  

* Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
 
 
 

 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

Starší laskavý pan farář jde po ulici a vidí, jak se malý kluk marně 
natahuje k domovnímu zvonku. „Chceš pomoct?“ zeptá se. Synek 
přikývne, pan farář zazvoní a kluk povídá: „A teď zdrháme, dědo!“ 
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 Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


