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MŮŽEŠ SE ZMĚNIT 
 
Přišel za Tebou – a Ty sis ho nevšiml…  
Stál u dveří - a Tys měl zavřeno… 
Klepal u Tebe - a Tys spal… 
Vstoupil do domu - a Tys byl právě pryč… 
Bydlel u Tebe - a Tys ho vyhodil… 
Chtěl se s Tebou rozdělit - a Tys mu to nedovolil… 
Čekal na Tebe - a Ty ses k němu obrátil zády… 
Prosil Tě o pomoc - a Tys měl tvrdé srdce… 
Přinesl Ti dary - a Tys je odložil… 
Měl pro Tebe nekonečně času - a Ty ses zabýval důležitějšími věcmi. 
Díval se na Tebe s láskou - a Tys viděl jen sebe!  
Dokud bude přicházet - můžeš se změnit! 
 
Ano, doba postní k tomu vybízí jedinečným způsobem. S příchodem 
každého nového dne máme příležitost to změnit, pokusit se něco 
dělat jinak. Přijmeme tu šanci? 
 

Jak na to? Je zde jedna nabídka. Staletími osvědčená a účinná: 
ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ KAŽDÝ VEČER. Dokonce někteří učitelé 
duchovního života říkají, že bez zpytování svědomí každý večer není 
možné dosáhnout skutečného pokroku. 
Je celá řada způsobů, jak konat večerní zpytování svědomí. Pro 
začátek zkusme velmi jednoduchou, časové nenáročnou, a přitom 
spolehlivou metodu tří otázek: 
 

1.Čím mi dnes Pán Bůh udělal radost? 
Kratičce vzpomenu na všechny pěkné okamžiky, díky kterým stálo za 
to žít - které byly Božím darem. Při tomto bodu zpytování je dobré 
vzpomenout i na problematické chvíle, které se mi podařilo díky 
Boží pomocí ustát. Tento první krok završím poděkováním Pánu 
Bohu. 
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2. Čím jsem dnes udělal já Pánu Bohu radost? 
Vzpomenu na chvíle, kdy jsem udělal něco z lásky pro druhé a pro 
Pána. Opět poděkuji, vždyť Bůh mě k tomu povzbuzoval svými 
vnuknutími a dal mi k tomu sílu.  
 

3. Čím jsem dnes Pána Boha zarmoutil? 
Vzpomenu na okamžiky, kdy jsem svolil ke hříchu a nebo nevyužil 
šanci vykonat dohro, které jsem vykonat mohl a měl.  
 

Vzbudím lítost - pokud možno dokonalou a nadpřirozenou lítost 
(tedy z lásky k Pánu Bohu). Bůh mě má tolik rád, a já jsem dnes měl 
pro něj tak málo lásky. Pane, smiluj se! 
Celé zpytování svědomí zakončím prosbou, ať jsem zítra vnímavější                 
k možnostem spolupracovat s Bohem, který mě má rád.  
 

Při    večerním  zpytování   svědomí nejde jen o „evidenci hříchů", jak 
by si někdo mohl myslet. Jde především o zvýšení osobní vnímavosti 
k Boží blízkosti a šancím, které nám Bůh dává. Celé zpytování 
nemusí zabrat víc než dvě až tři minuty. Pokud budeš takové 
zpytování svědomí konat pravidelně, staneš se vděčnějším, protože    
si budeš víc všímat Boží dobroty a milostí, kterými jsi zahrnutý.   
Staneš se vnímavějším pro šance, které Ti Bůh denně nabízí, a také 
pro Boží blízkost. Postupně překonáš chyby a hříchy, které                      
by se jinak zbytečné opakovaly a zažíraly do tvého života jako rez do 
kovu. 
 

Občas je dobře dát si na zpytování svědomí i větší časový prostor              
a probrat si několik dnů - a to třeba před svatostánkem.  
 

Pokud budeš pravidelně zpytovat své svědomí, už za několik týdnů 
zjistíš, že se ve Tvém životě něco pohnulo. 
 

No není to fajn úkol (pro začátek) na postní dobu? 
 

(částečně převzato z časopisu „Milujte se!“) 
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(RE)START SKRZE SVÁTOST SMÍŘENÍ 
 
 Komu se někdy „seknul“ počítač, dobře ví, jak důležitý bývá 
restart. Startem do plodného prožití postní doby je právě restart 
života skrze dobré prožití svátosti smíření. Je to jedinečný 
prostředek, jak dobře prožít dobu práce na sobě. Přijměte pozvání! 
 

Příležitosti k přijetí sv. smíření k dobrému prožití postní doby: 
 

Podvihov Po 03/03  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec Út 04/03  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice St  05/03  1530 – 1620 h.  

Pustá Polom 
St  05/03                  po večerní mši svaté (od 19.00 h.) 
Čt  06/03  1530 – 1615 h. (zvláště pro školáky) 

 

V pátek 07/03 se zpovídat nebude. Od soboty pak běžné příležitosti 
před bohoslužbami. 
 
 
 

 

K ROKU RODINY 
 
 V druhé části našeho cyklu na pokračování věnovanému rodině, 
jsme uvažovali nad volbou životního partnera, nad výhodami 
společně sdíleného života víry i nad riziky rozdílností v této rovině. 
 Nejde však jen o společně sdílené hodnoty, které rodinu 
stmelují. Jde také (a především) o děti. O pevný základ pro život zde 
na zemi, který víra jistě nabízí, ale také (a to hlavně) o jejich věčnost. 
 Je velmi těžké vysvětlovat dětem, proč tatínek či maminka 
nechodí ke zpovědi a ke sv. přijímání, když Pán Ježíš řekl, že jsou to 
svátosti přímo související s věčností člověka. Právě v této rovině je 
veliké riziko, že dospívající děti se přikloní k jednodušší praxi 
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nevěřícího rodiče, což je ovšem otázka přímo spojená s jejich 
věčností. I na toto je dobré myslet již při volbě životního partnera. 
Záleží-li nám tolik na tom, aby děti uspěly na těch pár let jejich 
života zde na zemi, tím víc by nám mělo záležet na celé jejich 
věčnosti. Možná leckdo z rodičů nebo babiček někdy i v noci nespal 
ze strachu, jestli se synek nebo dcera vrátí nad ránem živí a zdraví 
z diskotéky. Ale ruku na srdce: Kdy jsme naposledy nespali ze 
strachu, že ten synek nebo dcerka by se mohli minout věčností? 
 Na tyto otázky je dobré ovšem myslet také už před příchodem 
dětí na svět. Ba ještě dřív! Rodina se buduje daleko dřív, než se 
uzavře manželství. Už v době známosti a dokonce i dávno před tím. 
Psychologové prý říkají, že dítě se začíná vychovávat už 5 let před 
narozením. Dobře víme, že leccos si človíček už přinese „v ranečku“ 
s sebou na svět. Do plusu i do mínusu. A platí to nejen v přirozené, 
ale i v nadpřirozené rovině: To, jak budoucí rodiče dlouhodobě žijí 
nejen lidsky ale i duchovně, jak žijí svůj vztah s Bohem, svůj život 
modlitby, svůj život skrze svátosti, jak se dokážou ovládat, jak 
dokážou mít pevnou vůli, to všechno jsou záležitosti, které se dítěti 
do jisté míry předávají už spolu s genetickou výbavou. 
 A je zde ještě jeden aspekt, který by mladí měli brát v potaz, 
když touží jednou uzavřít i prožít harmonické manželství                              
a rodičovství, které bude mít v tomto čase počátek a průběh a na 
věčnosti naplnění. Tomu aspektu se říká: „Aby tomu mohl Bůh 
žehnat.“ Sami si mnohdy nevystačíme. A v rodině už vůbec ne. Ani 
s lidmi si nevystačíme. Nebude v lidských silách vždy pomoci. 
Potřebuje-li Boha jednotlivec, tím spíše rodina. Bůh ovšem není 
zajedno s lidmi, kteří mu ukazují záda. Čím více člověk dovolí Bohu, 
aby byl v jeho osobním životě, čím více snoubenci dovolí, aby Bůh 
byl v době jejich přípravy na manželství, tím více bude Bůh přítomen 
jednou i v jejich rodině. S jakou láskou Bůh asi nese rodinu, o které 
ví, že její členové o něj stáli a s ním věrně žili už dávno před tím! 
Osobní život z víry a ze svátostí a společný život z víry a ze svátostí 
v době, kdy mladí spolu už chodí, jsou tou nejlepší přípravou na to, 
jak neminout společné štěstí zde na zemi a jednou i na věčnosti. 
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PTALI JSTE SE 
 
 A nyní k Vašim dotazům: 

 Federální shromáždění ČSFR v roce 1991 schválilo výčtový 
zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských 
společností. Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem                     
a církví bylo prohlášení tehdejšího kardinála Tomáška, že to je 
poslední nárok, který církev vznáší. Nejen on, ale i další opoziční 
představitelé se vyslovili pro restituční tečku. Upozornil také na to, 
že nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se 
těší na příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců. Posudek               
z roku 1998, který vypracovala Právnická fakulta UK říká, že církve 
od roku 1771, tedy od vlády Josefa II., měly majetek propůjčeny 
státem, a s tím nakládaly - defakto do jaké míry jsou  církevní 
restituce oprávněné či nikoliv. 
 
Protože se jedná o velmi specifický dotaz, k němuž mi schází 

dostatek informací, požádal jsem o odpověď odborníka. Zde je: 

 

ad. 1) Ano, výčtový zákon byl tehdy přijat jako nutný krok do začátku 
fungování komunisty 40 let decimované církve. Aby církev vůbec 
mohla začít plnit svou novou, společností očekávanou, úlohu 
(rozhodně byla "společenská poptávka  a očekávání" větší či 
rozsáhlejší, než před rokem 89), bez pochyb k tomu nějakou 
materiální základnu urychleně potřebovala. Kdo nic nemá, nemůže 
logicky nic dát. Byl tedy navrácen první komunisty zabavený 
majetek, aby církve vůbec měly kde fungovat, a dohodlo se 
financování kněží ze státního rozpočtu. Z různých důvodů (bez 
pochyb hrála roli i tehdejší míra shody/neshody) bylo tedy přijato 
polovičaté řešení neodpovídající postavení a úloze církve v moderní 
společnosti. Co se týče onoho výroku kardinála Tomáška, můžeme 
konstatovat, že dle našeho názoru i nejlepšího vědomí neexistuje               
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a nevíme, kde se zrodil. Ve veřejných zdrojích je prostě 
nedohledatelný, byť jsme se o to snažili (viz k tomu: 
http://www.blisty.cz/art/68803.html) a bez pochyb by takové 
nalezení bylo i v zájmu odpůrců zákona (viz např. ono známé Máte 
slovo z 16. 1. 2014).  
 
ad. 2) Co se týče charakteru vlastnictví církevního majetku, 
konstatujeme, že: 
- církve svůj majetek jednoznačně vlastnily 
- existuje několik oponetních posudků, které uvádí opak 
- vše je dobře dohledatelné zde: http://www.mkcr.cz/cirkve-a-
nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm 
- je nabíledni, že kdyby církvi požadovaný majetek (v rámci zákona 
428/2012 Sb.) nepatřil, nemohl by ho stát nyní již začít vydávat (děje 
se) 
- že je majetek zatížen nějakým břemenem (tedy případně nějakým 
jakoby dozorem panovníka) ještě logicky neznamená, že není 
majetkem ve své podstatě; jako analogie se nabízí situace okolo 
památek ze seznamu movitých/nemovitých kulturních památek: 
nemusí vždy patřit státu, ale vlastník je v nakládání s ním omezen 
určitými pravidly ze strany státních institucí (památkový úřad, ...) 
- k základním tezím v této věci ještě podrobněji: 
Tehdejší státní dohled nad církevním jměním de iure i de facto 
vycházel z principů dozoru státu nad nadacemi obecně 
prospěšnými. Státní schválení dispozice s církevním majetkem 
nemělo, podle práva ani dle praxe, ten charakter, že by stát 
vstupoval do pozice vlastníka (spoluvlastníka) a že by tedy dispozice 
s majetkem závisela na autonomní vůli státu ... Proto, pokud 
nedošlo k závaznému vyjádření vůle věc zcizit ze strany církevního 
subjektu, je schválení ze strany státu bezpředmětné, zejména 
nemůže vůli vlastníka nahradit. 
 
Ze všech uvedených expertiz (i PF Univerzity Karlovy, expertizy jsou 
zveřejněny v příloze sněm. tisku č. 858) shodně vyplývá, že církve, 
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resp. jednotlivé církevní subjekty Církve katolické, byly naukou, 
judikaturou i praxí považovány za vlastníky věcí spadajících do tzv. 
církevního jmění. Veřejná regulace správy církevního jmění, zejména 
podmíněnost zcizování a zatěžování majetku státním souhlasem, 
ztrátu vlastnictví nemohla způsobit. 
 
V současné době by dohled státu nad církevním majetkem byl                     
v rozporu se svobodou myšlení, svědomí a náboženského vyznání, 
jak plyne z českého ústavního pořádku a z mezinárodních standardů 
a jak je pod ochranou obecných soudů a Ústavního soudu. 
 
V podrobnostech odkazujeme na odůvodnění rozhodnutí pléna 
Ústavního soudu č. 177/2013 Sb. 

František Jemelka 
Česká biskupská konference  

tiskové středisko 
e-mail: jemelka@cirkev.cz  

 

 

 

TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
Jozef Krakovič, kněz a církevní historik z nedaleké Plesné, vydal 
v roce 1974 v rukopise „Posloupnost kněží v Pusté Polomi“. Uvádí 
zde, že za celou dobu její existence zde působila více než stovka 
kněží, pomocných kněží, kaplanů, kooperátorů i děkanů.  

Uspořádat takto jejich laické pomocníky - tedy kostelníky                           
a ministranty - by bylo velmi obtížné. I když  řádné kostelní služby si 
lze bez nich jen těžko představit, neuvádí je ani farní kroniky.  

Od roku 1848 byl provoz kostela, mzdy pro dva kněze, jednoho 
varhaníka a měchošlapa, dva kostelníky a čtyři ministranty  
financován výhradně z výnosů kostela, ze sbírek „do zvonečku“,              
z  poplatků za pohřby a svatby a z finančních darů a nadací farníků.  
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V pečlivých kostelních účtech - za období od r. 1866 do r. 1900 - jsou 
uváděni jako kostelníci Johan Jaskula, Johan Stříž a Josef Rusek. 

V roce 1872 fara postoupila část zahrady a byl rozšířen hřbitov a ten 
byl pak dlouho místem posledního odpočinku pro nebožtíky šesti 
farních vesnic včetně Těškovic a Budišovic.  

Při svém nástupu páter Jan Šamárek v roce 1882 zaznamenal 25 
svateb a  127 pohřbů. Asi mnohé překvapí, že z tohoto počtu bylo  
76 úmrtí dětí. I v dalších letech se konalo každoročně až 50 
pohřebních obřadů, počet úmrtí dětí dosahoval ročně okolo třiceti . 

Služba kostelníků tedy nebyla snadná a v polomském kostele ji 
vykonávali vždy dva muži. 

Kromě asistence při bohoslužbách a udržování věčného světla  měli 
na starosti i úklid kostela, vyzvánění, obstarávání kadidla i údržbu 
drobného mobiliáře. Často zněl  umíráček a  pravidelně se vyzvánělo 
čtyřikrát denně. 

Z tohoto období pocházejí i záznamy o ministrantech. Ministranti 
byli vždycky veselá kopa. Stejně jako kdysi i dnes jsme při obřadech 
vděčni za jejich přítomnost. Jsou nositeli nové naděje - už jen při 
pohledu na jejich mládí. Na tomto seznamu jsou i všichni kněží –
farní rodáci. V pozdějším totálním režimu ale mnozí ministranti, 
kteří se odmítli „vyrovnat s náboženskou otázkou“ nesli tíhu této 
služby a často museli obětovat své sny či přinejmenším alespoň 
korigovat své životní ambice. 

Kostelník Josef Rusek předal  „věčný oheň 
v kostele sv. Martina“ svému synovci  
Robertu Vránovi, který byl pak svému 
povolání zvoníka a kostelníka věrný celý 
život. Byl také krejčím, rolníkem                            
a dobrovolným hasičem. 

Ještě žijí pamětníci, kteří vzpomenou jak 
Robert Vrána, aby splnil svou povinnost 

    Robert Vrána v roce 1908 
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odpoledního a večerního vyzvánění, mnohdy přebíhal od svých 
kravek na poli ke zvonům a zpět  třeba uprostřed sklizně.  

Robert Vrána „kostelničil“ od roku 1913 až do roku 1965 tedy do 
svých jedenaosmdesáti let.  Zemřel v devadesáti letech a jeho kněz  
a životní souputník Vojtěch Bílek napsal téměř na den přesně před 
40 lety do jeho nekrologu: Robert Vrána, nar. 4.5.1884 v Pusté 

Polomi, krejčí v.v. a zasloužilý kostelník, syn Pia Vrány a Antonie, 

rodem Rusek , 52 léta kostelníkem, zemřel 21.1.1974. 

Duchovní rozměr života, který si dnes člověk uvědomuje často už jen 
v krizových situacích, hrál ve starých časech v každodenním životě  
prvořadou roli.  

step,leden 2014 

 

 

 

V LEDNU NÁS NAVŠTÍVILI TŘI KRÁLOVÉ 
 

 Již po čtrnácté 
navštěvují naše děti 
spolu s vedoucími 
všechny domácnosti             
v  Pusté Polomi                     
a přinášejí poselství 
lásky a naděje. Letos 
nám počasí přálo oba 
dva dny, 10. i 11. ledna. 
Bylo vytvořeno patnáct 
skupinek. Měli jsme 
taky dvě skupinky 

složené jen z malých dětí, které chodí teprve do školky a moc jim to 
šlo. Ale také skupinka důchodkyň měla, tak jako každý rok, velký 
úspěch. I děti ze základní školy byly moc šikovné a kolikrát zvládaly 
jak úlohu králů, tak vedoucích, kterých je každoročně nedostatek. 
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Děkuji všem dětem i dospělým, kteří se zapojili, protože bez vás by 
to koledování nešlo. 
A kolik jsme vykoledovali pro Charitu Hrabyně na rok 2014? Celých 
61 090 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.  

Za Pustou Polom Daniela Krajzlová 
 
A ještě pro úplnost: Kolik se vybralo v ostatních obcích naší farnosti? 
V Kyjovicích 42.806 Kč, v Podvihově 20.265 Kč a v Hlubočci 17.539 
Kč. V celé farnosti tedy 141.700 Kč. Díky všem! 
 
 

 

 

MODLITBY MATEK ZVOU 
 
Milé maminky, 
zveme Vás na setkání skupinek Hnutí Modlitby matek ke společné 
modlitbě. K modlitbě se schází maminky bez ohledu na věk dětí. 
Vždyť i dospělé děti potřebují naši modlitbu. 
 
Při modlitbě odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových 
rukou ve velké důvěře, že  On může všechno. 
 
Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše a dovolit Ježíšovi, 

aby nás přenesl v náručí na druhý břeh, jako dítě, které spí v matčině 

náručí. 
 

(Novéna odevzdanosti) 

Základní zásady: 

• Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení 
konkrétního problému té které matky. 

• Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že 
nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí. 
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• Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich 
setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé               
a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.  

Více informací pro zájemce naleznete na:  

http://www.modlitbymatek.cz/ 

Scházíme se k modlitbám v těchto místech a časech: 

• Pustá Polom – fara, pátky v 16:30 hodin, kontakt: Věra 
Javorková 

• Budišovice - kaple, pátky v 17 hodin, kontakt: Marta 
Pískovská 

• Kyjovice - kaple, čtvrtky v 9 hodin, kontakt: Milada Kučerová  
                 - doma, pondělky v 19 hodin, kontakt: Oldřiška 
Grygarová 
                 - doma, čtvrtky v 18 hodin, kontakt: Danuše 
Kozelková 

 
Marta Pískovská 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na Biblické dílo                   11/2013 6.225    5.440 1.315 792 
Na potřeby diecéze           12/2013      4.866 6.200 1.126 511 
Na opravy                                          12/2013    10.141     6.530 2.542 826 
Na opravy  far. kostela  01/2014 9.500     6.320 1.920    1.265 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
� po 03.03. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 03.03. – v 16.15 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření      

a v 17.00 hod. mše svatá 
� mimořádně út 04.03. – v 16.15 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. 

smíření  a v 17.00 hod. mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 
� st 05.03. – Popeleční středa: den přísného postu; mše svaté 

s udílením popelce v 16.30 hod. v Kyjovicích a v 18.00 hod. 
v Pusté Polomi 

� čt 06.03. – v 15.30 hod. v kostele v Pusté Polomi svátost smíření 
pro školáky (se společným zamyšlením na téma „Ježíš uzdravuje 
hluchoněmého“) 

� čt 06.03. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady                     
a všech zainteresovaných ve věci oprav orlovny 

� pá 07.03. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 07.03. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 08.03. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 08.03. – v 17.00 hod. v Podvihově mše sv. s udílením popelce 
� ne 09.03. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. s udílením popelce 
� ne 09.03. – 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 

� čt 13.03. – v 15.30 h. na faře setkání rodičů a dětí „školkáčků“ 
na téma „Sen tří stromů III.“ 

� čt 13.03. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 14.03. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� so 15.03. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                     

2. stupně ZŠ  a pro středoškoláky 
� so 15.03. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� so 15.03. a ne 16.03. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na opravy fasády farního kostela 
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� st 19.03. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, patrona 
šťastné smrti; oslava společná při mši sv. v Pusté Polomi v 17.00 
hod. 

� pá 21.03. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

� pá 21.03. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 22.03. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 22.03. a ne 23.03. – při bohoslužbách sbírka na potřeby 

diecéze 
� po 24.03. – v 17.45 hod. na faře schůzka pustopolomských 

varhaníků 
� so 29.03. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                     

2. stupně ZŠ  a pro středoškoláky 
� so 29.03. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� noc ze so 29.03. na ne 30.03. – přechod na letní čas; ručičku 

hodin si posuneme o 1 hodinu dopředu 
 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Podvihově 08.03. a 22.03. v 17.00 hod.  
- v Hlubočci 15.03. a 29.03. v 17.00 hod. 

� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE:   
      - každý pátek ve 13.50 hod. na faře  
� POSTNÍ MŠE SVATÉ PRO DĚTI: 

- od 13.03. každý čtvrtek v kostele v Pusté Polomi v 17.00 h. 

 
 
BĚŽNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: 
 
Papež František vybízí, aby byl dostatek příležitostí k přijetí svátosti 
smíření. S tím souvisí i informovanost o této záležitosti. Kdy se 
zpovídá v naší farnosti? Pravidelné příležitosti jsou tyto: 
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Pustá Polom – ½ hodiny před bohoslužbami ve všední dny (zpravidla  
                           Po, St, Čt) 
Kyjovice - ½ hodiny před bohoslužbami ve všední dny (zpravidla Pá)  
                   a v neděli, pokud předchází mše svatá v Podvihově 
Hlubočec – ½ hodiny před každou mší svatou 
Podvihov – ½ hodiny před každou mší svatou 
 
Aktuální pořad bohoslužeb (a tím i výše uvedených příležitostí ke sv. 
smíření) bývá zveřejňován v nedělních ohláškách, bývá vyvěšen před 
kostelem a kaplemi na vývěskách a zpravidla také na internetových 
stránkách farnosti. 
Mimořádné příležitosti bývají zveřejňovány rovněž na vývěskách 
před kostelem a kaplemi, v nedělních ohláškách, ve farním časopisu 
a v ohláškách na internetových stránkách farnosti. 
Příležitost končí vždy 10 minut před bohoslužbou. 
Svátost smíření nebo duchovní rozhovor je možno domluvit si 
s knězem podle potřeb i individuálně. 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
Přijde žena za knězem a povídá: 
„Pane faráři, já jsem se dopustila hrozného hříchu: K smrti jsem se 
pohádala s manželem.“ 
„No, někdy to nebývá tak hrozné…“, utěšuje ji pan farář. 
„Vážně? A co mám udělat s tělem???“   ☺ 
 
Policisté řeší úmrtí stařenky, která se o Vánocích udusila rybí kostí,                      
a ptají se dědy, který je hluchý: „Dědo, vy jste si ničeho nevšiml?“ 
Děda na to: „Ona jenom koulela očima a otvírala pusu. Tak jsem si 
myslel, že zpívá koledy!“ ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


