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Boží Syn se stal člověkem, 
aby člověk měl domov u Boha… 

 

(Hildegard von Bingen) 
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KDYŽ SE NEBE DOTÝKÁ ZEMĚ 
 

Svaté Dítě, k Tobě letí 

duše ze své samoty. 

Ty ji voláš do objetí 

přetajemné jednoty. 

 

Bez Tebe jsem osamělý, 

Tebou v jedno spojen celý 

v míru, lásce se všemi 

na nebi i na zemi… 

 
 

Nebe se dotklo země. To je tajemství Vánoc. Ale nejen jich. Ať je 
nám nejen o Vánocích povzbuzením tento příběh neznámého 
autora: 
 

Byli jednou dva mnichové, kteří si přečetli v jedné staré knize, že na 
konci světa je místo, kde se nebe dotýká země a kde začíná Boží 
království. Rozhodli se, že se vydají na cestu a budou to místo hledat 
tak dlouho, dokud je nenajdou. Tak prošli celý svět a přestáli mnoho 
nebezpečí a všechna strádání, jaká jen svět může přinést, a všechna 
pokušení, která jen mohou člověka odvrátit od cíle. Četli, že tam 
najdou dveře a že stačí jen zaklepat a vstoupit. 
Konečně našli, co hledali. Zaklepali na dveře a s chvějícím se srdcem 
se dívali, jak se otevírají. Když do nich vešli, ocitli se doma ve své 
klášterní cele a udiveně hleděli jeden na druhého. Pak pochopili: 
Místo, kde začíná Boží království, místo „dotyku nebe" se nachází 
tam, kde žijeme. 
 

Ať dotek nebe zakoušíme nejen o Vánocích, ale po celý rok a po celý 
život, a to tam, kde jsme, a s těmi, které máme kolem sebe… 

 
 

 
 
 

P. Zdeněk 
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K ROKU RODINY 
 
 A je to tady. S Rokem Eucharistie skončilo ve vzdělávací 
rubrice na pokračování i naše poznávání tohoto daru. O čem tato 
pravidelná rubrika bude letos? 

Česká biskupská konference vyhlásila rok 2014 Rokem 
rodiny. V roce 2014 si 
připomeneme 20. výročí Roku 
rodiny vyhlášeného Organizací 
spojených národů. Biskupové 
chtějí pozornost zaměřit na 
rodinu, která je dnes vystavena 
mnoha nepochopením, mnoha 
tlakům, které ji ohrožují, ale 
zároveň je místem, kde chce Ježíš 
přinášet podporu a uzdravení.  

Dnes tedy úvodní 
zamyšlení o. Marka Miškovského převzaté z časopisu Tarsicius. Nese 
název MOUDROST: 

 
U mariánského poutního kostelíka vysoko v horách se                    

se mnou dala do řeči žena, matka pěti dětí. Přišla řeč na posílání dětí 
do jeslí a do školky. Říkala, že do školy je třeba chodit (se spisovnou 
řečí že má sama často problém), ale malé děti že mají být doma 
s rodiči. Na můj dotaz PROČ odpověděla, že přece proto, že jedině 
doma se mohou naučit to, co nikde jinde: totiž věrnosti, odpuštění           
a zodpovědnosti. Koukal jsem na ni asi trochu vyjeveně, a tak se 
smíchem odpověděla, že to je přece jasné. Děti vidí, že jako rodiče 
nejsme dokonalí, že se občas pohádáme, ale protože jsou doma celý 
den, vidí také, jak se usmíříme. Pochopí, že k sobě patříme a že se 
máme rádi i přes naše chyby – a tak se učí věrnosti, lásce                             
a odpuštění. A když jdu do údolí, tak musí poslouchat toho 
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nejstaršího, který je právě doma. Tak odmala chápou, že musí nejen 
poslouchat starší, ale že současně mají zodpovědnost za mladší. A že 
to není jejich volba, ale danost. 

Pak se v kostelíku krátce pomodlila a zmizela lesem dolů ke 
vsi. 

Přemýšlel jsem, kde se tato žena, která byla v životě možná 
nejdál v okresním městě, naučila takové moudrosti. Pak jsem si klekl 
před svatostánek a podíval se na Madonu s dítětem na oltáři. A ten 
její úsměv mi byl nějak povědomý. 
 
 

 

PTALI JSTE SE 
 
Pojďte náš farní časopis také v letošním roce obohatit i vy! 

Rubrika „Ptali jste se“ je vám opět k dispozici. Jen zatím „vyschly“ 
dotazy. 

Zahřálo mě před několika dny u srdce náhodné setkání 
s jednou malou dívenkou ze 2. třídy na schodišti školy. Řekla mi: 
„Víte, co by mě zajímalo, co je zvláštní? Když ničíme přírodu, ničíme 
vlastně Pánu Bohu jeho dílo. A on nás přesto má pořád rád.“ 
Potěšilo mě, že ta dívenka uvažuje. Pokusil jsem se jí to vysvětlit. 

Nemáte i vy něco, nad čím uvažujete, co byste rádi slyšeli? 
Pokud jsou to věci týkající se naší víry, života z víry, života církve, či 
života naší farnosti, podělte se o ně! Své dotazy již tradičně můžete 
psát do schránek na dotazy v našem kostele a kaplích, e-mailem na 
adrese rkf.pustapolom@doo.cz, můžete je zavolat či poslat SMS 
zprávou na tel. č. 603 368 922, můžete je svému faráři položit ústně 
či poslat poštou na adresu Římskokatolická farnost, Slezská 32,              
747 69 Pustá Polom. Pokud se jedná o obecné dotazy, které se 
netýkají dalších osob, je možné položit je i anonymně. 

Těším se!      
 
 
 

P. Zdeněk 



 5

 

 

TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

 

Dnešní životopisný medailon věnujeme 
rodačce z Kyjovic, malířce a  spisovatelce   
Heleně Salichové (1895-1975).  V kronice „Ze 
starých časů”, psané slezským nářečím                      
a s mnoha ilustracemi, zachytila všední život 
obyvatel Kyjovic a okolí, jak jí o něm vyprávěla 
její chůva Hana Proske. S láskou  popisuje staré  

zvyky a také křesťanské svátky, bohoslužby i kněze, farní školu                    
i kostel v Pusté Polomi devatenáctého století. 

Kniha obsahuje rovněž cenné údaje o farních vesnicích v dávné 
minulosti, neboť do r. 1945 autorka mohla čerpat z původního 
archivu velkostatku. 
Helena Salichová  se narodila v rodině  kyjovického učitele Josefa 
Salicha. Všestranně vzdělaná venkovanka, ovlivněna osobnostmi, 
které působily na kyjovickém  zámku, zvolila uměleckou dráhu.  
Po studiu na výtvarné akademii v Praze se vrátila zpět. Krajina a lid  
rodného kraje byl její celoživotní inspirací. 
Klidnou a spokojenou rodinu Helena Salichová nepoznala. Uzavřela 
manželství (údajně také na přímluvu svého učitele Maxe 
Švabinského) s nevyléčitelným alkoholikem, dnes už zapomenutým 
grafikem Antonínem Hálou. Manželství se rozpadlo krátce po 
narození jejího  jediného syna Milana. 
Mimo kresbu a malbu se s velikým úsilím věnovala  také sbírání  
lidových písní, pořekadel a pověr na Bílovecku.   
Měla mimořádnou vnímavost k těžkému údělu sociálně nejslabších 
vrstev a neštěstím postižených lidí. V poválečných letech byla vůdčí 
osobností celonárodní pomoci válkou poničenému Slezsku                         
a věnovala této charitě celý výnos z prodeje obrazů, které vytvořila  
v letech 1945 až 1947. Křesťanská láska, kterou poznala jako dítě, 
zůstala jejím celoživotním ideálem a snad touha po sociální 
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spravedlnosti ji později dovedla do řad levicových společenství jež 
sice hlásala spravedlivý řád, ale ve skutečnosti se na lidech                          
s odlišným názorem bezpráví dopouštěla.  
Byla členkou vzájemně si odporujících společenství jako je 
římskokatolická církev, církev československá a komunistická strana. 
Toto mohou být stíny jejího života. Vždy však stranila svému 
rodnému kraji a bez ohledu na dobu obětavě pomáhala lidem                 
v  nesnázích. Má také velkou zásluhu na zachování paměti  naší 
farnosti do dnešních dnů.  
Její umění je lidové. Ve své tvorbě se do konce života vracela do 
krajiny svého mládí. Její obrazy můžete dodnes koupit na 
uměleckých aukcích a budete-li mít trochu štěstí, narazíte i na 
motivy naší farnosti .  
 S jejím ateismem to zřejmě nebylo tak žhavé. Svědčí o tom nejen 
písemně dochovaná korespondence s polomskými kněžími, ale                 
i věčná témata její tvorby: obrazy pozemské lopoty i nadpozemské 
víry, která jí dává smysl. 

(step) 
Pramen: Petr Pavliňák: Helena Salichová, Chagal Ostrava 2009 

H.Salichová: Pustá Polom, kresba tužkou 19x13 cm, nedatováno 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

� po 30.12. – v 18.00 hod. na faře schůzka pustopolomských 
varhaníků 

� út 31.12. – v 08.00 hod. v Pusté Polomi a v 15.00 hod. v Hlubočci 
děkovné bohoslužby za uplynulý rok 

� st 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 
� pá 03.01. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� so 04.01. – 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 04.01. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                     
2. stupně ZŠ  a pro středoškoláky 

� so 04.01. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� so 04.01. a ne 05.01. – při všech bohoslužbách žehnání vody, 

křídy a kadidla; vodu na požehnání si přineste s sebou!!! 
� st 08.01. – v 17.45 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� čt 09.01. – v 15.30 h. na faře setkání rodičů a dětí „školkáčků“ 

na téma „Sen tří stromů I.“ 
� pá 10.01. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 11.01. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 11.01. – od 12.00 hod. u pí Hanky Staňkové turnaj  
      podvihovských nejen dětí v Člověče, nezlob se! 
� so 11.01. – v 16.00 hod. pořádá obec Pustá Polom v kostele 

v Pusté Polomi novoroční koncert; účinkují Pavel Kozel, Petr 
Urbánek a Nenko Slavov  

� so 11.01. a ne 12.01. – při bohoslužbách sbírka na opravy 
farního kostela 
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� ne 12.01. – v 10.00 hod. pořádá obec Kyjovice v kapli 
v Kyjovicích novoroční koncert; účinkují Pavel Kozel, Petr 
Urbánek a Nenko Slavov  

� čt 16.01. – v 15.30 hod. v kostele v Pusté Polomi svátost smíření 
pro školáky (se společnou přípravou na téma Ježíš uzdravuje 
ochrnutého – moje nohy) 

� pá 17.01. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

� so 18.01. – v 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky 2. stupně 
ZŠ a středoškoláky 

� so 18.01. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� so 18.01. – v 18.00 hod. v kapli v Hlubočci schůzka Rady kaple 
� ne 19.01. – 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 

� st 22.01. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 24.01. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� pá 24.01. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 25.01. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� pá 31.01. – v Podvihově Farní ples; bližší informace sledujte 
      v nedělních ohláškách  
 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 04.01. a 18.01. v 17.00 hod. 

- v Podvihově 11.01. a 25.01. v 17.00 hod.  
� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE:   
      - od 17.01. každý pátek ve 13.50 hod. na faře 
 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

 


