
KVĚTEN 2014 
    

 

 

 

 

 

ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM 
 

www.pustapolom.cz/farnost/ 
 

 
 

Z obsahu: 
 

� On vstal! ……………..……………..……...................................... 02 
 

� Botička …………………………………..…..................................... 02 
 

� K Roku rodiny ……............................................................. 04 
 

� Ptali jste se ……................................................................. 05 
 

� Toulky farní minulostí …….…….……………………..……............ 06 
 

� Pozvánka na kněžské svěcení ………..……………..……........... 08 
 

� Modlitební novéna …….…….….……………………………............ 09 
 

� Nabídka ke sv. biřmování pro seniory .............................. 10 
 

� Prosba našich skautů ........................................................ 11 
 

� Ohlédnutí za Květnou nedělí v Pusté Polomi ………........... 11 
 

� Kremační cestovka …......................................................... 12 
 

� Informační servis ............................................................. 14 
 

� Dětská stránka …………………............................................... 16 
 
 

 
Toto je křesťanská naděje: 

Budoucnost je v Božích rukou… 
 

(papež František) 



 2

 

 

ON VSTAL! 
 
 

Ó, blažení, kdo v Tebe věří! 
Teď, nedbaje už stěn a dveří,  
budeš k nim vcházet Host a Pán 
a v rozžhavená srdce jejich  
se vlévati ne po krůpějích, 
ale jak déšť, jak oceán… 
 
Mnozí ho spatří, mnozí tuší 
a mnoho vyvolených duší 
už hmatá světlo jeho stop. 
A přátelé i nepřátelé 
šeptají kradmo, rozechvěle: 
On vstal! On vstal!  

 Je prázný hrob! 
  

Václav Renč 

  

  

 

 

BOTIČKA 
  

Jeden malý chlapec, jmenoval se Filip, si Velikonoce 
nespojoval se vzkříšením, ale se smrtí. Bylo to kvůli tomu, co se 
přihodilo o velikonoční neděli jeho jediné kočce, která mu kdy 
patřila. Koťátko se jmenovalo Botička a bylo staré 6 týdnů. Botička 
se jmenovalo proto, že bylo celé černé, ale tlapky byly naopak celé 
bílé, skutečně jako botičky. Botička bydlela v papírové krabici na 
verandě a spávala na polštářku. Filipova maminka trvala na tom, že 
Botička se napřed musí mnoha věcem naučit, než ji pustí do světa. 
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 Konečně ten den nastal a byla to právě velikonoční neděle. 
Botička byla vpuštěna na dvůr a na zahradu. Napřed očichala svůj 
první lístek trávy, máchla packou po narcisu a plížila se k malému 
motýlu. V té chvíli za Filipem přišli jeho kamarádi a teď se to stalo. 
Jeden z kamarádů měl s sebou bohužel teriéra, který Botičku 
okamžitě zavětřil a zaútočil. Filip vykřikl a vrhl se k Botičce. Ta už ale 
byla v psově tlamě a ten s ní třepal jako s ponožkou. Děti kolem 
ječely, poskakovaly a bezmocně sledovaly celou scénu. Konečně pes 
upustil koťátko na trávu a odběhl. Botička už ale byla mrtvá.  

Malý Filip se celé odpoledne modlil za zázrak. Přece se 
v kostele mluvilo o tom, jak Pán Ježíš vstal z mrtvých, proč by tedy 
nemohl pomoci jeho koťátku. Pořád nevěřil tomu, co se stalo, měl 
pocit, že to není pravda. Až nakonec po mnoha dnech musel uznat, 
že Botička je mrtvá. Od té doby měl Velikonoce spojené vždy se 
smrtí. Botička byla nenávratně pryč.   

Filip nakonec vyrostl v dospělého muže a i jeho víra se stala 
dospělou. V jednom roce ho opustili tři velcí přátelé. Jeden z nich byl 
důchodce v plné síle, který se náhle svalil na parkovišti vedle svého 
auta. Další byla čtyřicetiletá žena, která zahynula při autohavárii.              
A nakonec jeho velký kamarád, který se utopil. Jako dospělý už ale 
Filip viděl všechny tyto události jinak. Už věděl, že Velikonoce mají 
poslední slovo. Věděl, že i smrt je možné zvrátit – tedy alespoň                       
u člověka. Jestliže tenkrát v Jeruzalémě byl hrob skutečně prázdný, 
může to Bůh zopakovat a zopakuje to ve velkém. To, co bylo 
nenávratné, bude vráceno. Znovu uvidíme své přátele a všechny ty, 
kteří nás předešli. Smrt – alespoň u nás lidí – nemá poslední slovo. 
Poslední slovo bude mít vzkříšení a život. To se naučil Filip. Jako 
malý tomu ještě nerozuměl. Jako dospělý pochopil, že vzkříšení 
bude mít poslední slovo! Boží láska si už najde způsob, jak smrt 
překonat. Bůh nedovolí, aby smrt zvítězila.  

 
Tuto jistotu do celé doby velikonoční i do celého života 

              přeje 

       P. Zdeněk 
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K ROKU RODINY 
 

V našich zamyšleních na 
pokračování jsme si vyprávěli                       
o vzdálené přípravě na založení 
rodiny – o přípravě životem. Dnes                    
o blízké přípravě, když už se založení 
rodiny opravdu přiblíží. 

Když přijdete na úřad pořádat o občanské uzavření 
manželství, sepíšou s vámi vše potřebné, seznámí vás s průběhem 
obřadu a řeknou, kdy a kde máte přijít. Když přijdete na faru 
požádat o křesťanské manželství, i tam s vámi sepíšou vše potřebné 
a řeknou kdy, kam a kolikrát máte přijít na přípravu. K čemu to?! 

Vyprávěl mi jeden dědeček: Jeho vnuk se chlubil, že půjde do 
školy. Ale raději by chodil s tatínkem do práce. „Co bys tam dělal?“, 
ptali se ho. Odpověď byla zcela jasná: „Vezmu si svačinku, pak ji 
sním, půjdeme na oběd a pak domů…“  ☺  

Na tohoto vnoučka si vzpomenu, když se mi vybaví určité 
páry, se kterými jsem se před více léty v rámci jejich přípravy na 
manželství setkával, a které si před svými vrstevníky dělaly legraci, 
že jdou na „školení“. 

Proč vlastně nějaká příprava? Bude dobře rozlišit: Nejde                    
o přípravu na uzavření, ale na prožívání křesťanského manželství. 
Ono jde totiž opravdu o cosi víc než jen umět se spolu vyspat                       
a navařit. Víme dobře, kolik let se člověk připravuje na své povolání. 
A za chvíli je třeba něčím úplně jiným. Manželství je záležitost na 
celý život. A to není legrace. Zasloužilo by si mnohaletý kurz. 
V několika setkáních při přípravě se snažíme projít si alespoň ty 
nejzákladnější věci, jak o svůj vztah pečovat a jak křesťanské 
manželství žít, aby bylo opravdu darem. Jak příprava probíhá? O tom 
zase příště… 
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PTALI JSTE SE 
 

Pojďme k vašim dotazům. Ten dnešní zní: Může působit zlý 
duch v kostele (při mši svaté)? 

 
Přiznám se, že jsem nad tím dost uvažoval. Nevím, jestli je 

někde k dispozici nějaký „oficiální názor“.  Půjde spíše o můj osobní 
úsudek vycházející ze zkušeností kněží, kteří se této oblasti 
z pověření biskupů zvláště věnují. 

Víme, že piráti neútočí na rybářské lodičky, ale na lodi, které 
vezou vzácný náklad. Ďábel je inteligentní bytost a ví, kde se „vzácný 
náklad“ nachází. On nemusí moc útočit na lidi světa. Ti se do jeho 
chřtánu navezou sami. Ale tam, kde je vzácný náklad, to je trofej, 
která démony přitahuje. Známý italský exorcista P. Gabriel Amorth 
ze zkušeností říká: „Ďábel působí všude - ve Fatimě, v Lurdech i ve 
Vatikánu.“ Koneckonců, jak víme z evangelia, pokoušel i samotného 
Ježíše. Proč by tedy nemohl snažit se ulovit nějakou „trofej“ třeba               
i v kostele a při mši svaté? 

Snažit se ulovit – to ovšem neznamená, že jsme mu vydáni 
všanc. Ďábel je „pes na řetězu“. Pokoušet mě může, ale dokud 
nevlezu do „jeho teritoria“, nemusím panikařit. 

Právě naopak. Právě Eucharistie – živý Ježíš ve svaté Hostii – 
Božího nepřítele zvláštním způsobem ochromuje. Pravidelná – třeba 
i denní účast na mši svaté – člověka posiluje k vítězství nad ďáblem. 
Svaté přijímání – to jsou chvíle, kdy se ďábel cítí zvláště bezmocný.  
Proto se doporučuje právě po svatém přijímání soukromě a v tichu 
znovu se zříci ďábla a všech jeho útoků (v oblasti hříchů, nemocí, 
krizí víry,…) Stejně tak adorace před Nejsvětější svátostí: Je mnohem 
důkladnější ochranou než třeba posvěcené předměty nebo jakákoliv 
jiná modlitba. 

Takže sečteno, podtrženo: Myslím, že ďábel může působit               
i v kostele a při mši svaté. Ale na Ježíšovu moc nemá. Právě naopak! 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

Vyprávěl Bohumil Havrlant 
(† 2010), že Boží muka, tedy 
„Ukřižovaného“ nad 
lihovarem v Pusté Polomi  
postavili lidé,  když  kdysi 
hořel les a vesnice byla 
uchráněna jen díky tomu, že 
se  v poslední chvíli obrátil 
vítr. 

 Od roku 1858 bylo 
dlouholeté sucho a  shořelo mnoho chalup, panský dvůr i les 
v Těškovicích a Hlubočci. Pustá Polom zažila vůbec největší požár ve 
své historii v roce 1863. Tyto tragické chvíle popisuje Opavský 
besedník, který citujeme doslovně : 

Obec Pusto-polomskou, dwě hodiny od Opawy wzdálenou potkalo         
6. srpna 1863 hrozné neštěstí. Okolo třetí hodiny po poledni wyšel 
z neznámých příčin oheň, který se při náramném suchu a nedostatku 
wody a pomoci nesmírnou rychlostí rozšiřowal. Za příčinnou letní 
práce byla totiž welká část obywatelů na polích a ti, kteří se w čas 
k ohni sběhli, neměli čím hasit, poněwadž woda už dáwno ze studní 
zmizela a z okolních lesů i pro domácí potřebu donášeti se musí. Tím 
se stalo, že oheň brzy zasáhl i stawení s obecní stříkačkou, která také 
shořela. Tu nezbýwalo nic jiného, než trháním stawení, která we 
směru ohně stála, požáru konec učinit: ale ani to nebylo zpočátku 
možna, poněwadž wítr oheň pozdél celé ulice (západní) rozháněl. 
Než tedy jedno stawení strháno bylo už tu byl plamen a zahnal 
pomáhající lid dále. Později teprwe přispěli na pomoc Kyjowští, 
Wyškowští a Welkopolomští se swými stříkačkami. Nyní teprwe 
dowážela se woda z podwesního mlýna , ano i hnojačka se nabírala, 
a horliwou pomocí wšech přítomných (mezi nimiž i sám hrabě 
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Falkenhain z Kyjowic a baron Sedlnický z Wyškowic) podařilo se 
zachrániti kostel, faru, a dolní část ulice, když již 39 čísel se wšemi 
příslušnými staweními (wyjma dewět na straně stojících stodol) 
w popel obráceno bylo. Oheň  trwal do noci a teprw druhého dne 
odpoledne byl úplně zalit. 
Škoda ohněm způsobena jest nesmírná; nejen že wyhořeli skoro 
wšichni, celou letošní úrodu ztratili, ale domácí nářadí, šatstwo, ba 
ani hotowé peníze nemohli pro rychlost ohně neb nepřítomnost 
swou zachrániti. K tomu byli jen čtyři pojištěni, některým došlo 
ujištění minulého měsíce a než je zase obnowili, zastihlo je neštěstí. 
Celkem se páčí učiněná škoda na 55.000 zl. 
Nářek a zoufalost wyhořelých nelze si předstawiti! Trojnásobné díky 
tedy těm, kteří nešťastným ku pomoci přispěli, aby alespoň z části 
bídě jejich ulehčili. Okolní farníci, pak Skřípowští,  Welkopolomští, 
Bítowští posílali hned na ohni wyhořelým buď pokrm, buď  oděw či 
obojí. Pan hrabě Falkenhain, majitel panstwí tohoto rozdal swůj 
chleba a oděw , jeho paní dala na hotowosti  200 zl. , on sám slíbil 
300 zl., k tomu slíbil každému z nešťastných  k stawení dřewa w ceně 
15 zl. zdarma, ostatek dá na dluh tak, aby ho bez úroků we třech 
ročních splatách zaplatili; také břilu ke krytí střech dá jim o 4.zl. 
lewněji . Pan baron Sedlnický dal na pomoc 200 zl., pokrmu a oděwu, 
jistá hraběnka 215 zl., hrabě Blucher z Raduně pomáhal při hašení 
dwěma potahy. Jistý občan z Klinkowic města, které častými ohni 
mnoho trpělo, přiwezl plný wůz obilí a sena , aniž wšak swé jméno 
udal. Take doslýcháme, že p. hrabě Falkenhain a baron Sedlnický se 
toho ujímají, aby wyhořelým ze zemského fondů peníze půjčeny byly.   
Wšechna ta pomoc ale ještě nestačí,  neb rozdělena na 39 dílů 
newynese mnoho; pročež zde wyzywáme swé krajany we jménu 
wyhořelých, aby neodkládali a co každému možná nešťastným 
poslali. Pán Bůh se jim odmění. 
 
 
step,duben 2014 

 



 8

 

 

POZVÁNKA NA KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ 
 

 

Milí farníci i vy ostatní, k nimž se dostal tento časopis. Rád 
bych vás všechny pozval ke společnému slavení radostných událostí, 
které nás čekají na přelomu června a července. 

První bude kněžské svěcení,  které se uskuteční v sobotu 
28. června v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Začátek je 
v 9:30. Průběh kněžského svěcení přineseme v příštím čísle Přístavu, 
kde najdete také bližší informace o společné dopravě autobusem.  

Protože pravděpodobně v Ostravě nebude možnost 
pozdravit se s vámi, sejdeme se stejný den odpoledne v 16:30 ve 
farním kostele sv. Martina v Pusté Polomi, kde bude děkovná 
pobožnost. Podobně jako v loňském roce se společně pomodlíme 
nešpory (viz Přístav - květen 2013) a poděkujeme Pánu při adoraci. 
Poté bude možnost přijetí novokněžského požehnání. 

Samotná primiční mše svatá čeká farnost v sobotu 
12. července v 14:00. Uskuteční se taktéž ve farním kostele  
sv. Martina v Pusté Polomi. Po ní jste všichni zváni na malé 
pohoštění na hřiště za mateřskou školkou. 

Bližší informace budou průběžně 
zveřejňovány na webových stránkách 
www.primice.cz/jakub.  

Mottem slavností bude: „Do domu 
Hospodinova půjdeme s radostí!“ (Žl 122,1) 
Doufám tedy, že radostná bude také 
příprava, a k tomu bych vás chtěl poprosit 
ve zbývajících devíti týdnech o modlitbu 
(např. z Kancionálu č. 049 C). 

Těším se na vás a z Kobeřic vám žehnám! 
jáhen Jakub Vavrečka 
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MODLITEBNÍ NOVÉNA 
 

 

Jako novénu ke kněžskému svěcení můžeme až do kněžského 
svěcení používat také tuto hezkou modlitbu: 

 
Pane Ježíši Kriste, od Tebe pochází každý dobrý dar. Chválíme Tě, 

že ve své Církvi povoláváš k rozličným službám a že mnozí za Tebou 

vykročili cestou kněžství, aby v oddanosti Tobě a Tvé Církvi žili ke 

Tvé chvále a ke spáse lidí.  

Prosíme Tě za ty, kteří mají letos přijmout kněžské svěcení: naplň 

jejich srdce upřímnou láskou, aby po celý svůj život hledali a plnili 

vůli tvého Otce a aby jejich nadějí a silou byl Duch svatý. 

Děkujeme Ti, že i v naší farnosti dáváš vzrůst povolání ke kněžství. 

Kéž jáhen Jakub vždy plně spoléhá na tvou pomoc a ať je Ti vždycky 

věrný. 

Prosíme Tě, aby mu byla při svěcení vlita potřebná síla k plnění 

svěřeného poslání. Kéž je opravdovým služebníkem tvého oltáře, 

pozorným strážcem Eucharistie a prostředníkem tvého 

milosrdenství. Kéž je svátost svěcení milostí nejen pro něj, ale i pro 

nás a celou naši farnost. 

Nauč nás ve světle tvého vzkříšení odstraňovat vzájemné 

neporozumění, abychom vytvářeli opravdové společenství kolem 

tvého stolu, v němž bychom chtěli v den primiční mše svaté slavit 

eucharistickou oběť s naším novoknězem.  

Prosíme o tvé požehnání pro tak významné dny: Na přímluvu tvé 

Matky, Panny Marie, svatého Martina a všech svatých žehnej 

jáhnu Jakubovi i celé naší farnosti. 

Vždyť Ty jsi náš Pán a Bůh, Tobě buď čest a sláva nyní i na věky 

věků. Amen. 
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NABÍDKA KE SV. BIŘMOVÁNÍ PRO SENIORY 
 

 

Již asi rok a půl se v naší farnosti připravují mladí lidé na 
přijetí darů Ducha svatého ve svátosti biřmování. Snad jim alespoň 
část z tohoto vzdělávání ve víře a v životě z víry utkví v paměti                    
a pomůže prožít plnohodnotný křesťanský život, který je před nimi. 

Jsou však také mezi námi lidé, kteří větší část svého 
pozemského života mají již za sebou, či jejichž život zde na zemi se 
již pomaličku uzavírá.  Mnozí už biřmovaní byli, leckteří však dosud 
ne. Mnohdy šel život spletitými cestami, leckterý člověk si našel 
cestu k Bohu až na stáří. Možná někdo z těchto dříve narozených, 
kteří ještě biřmovaní nebyli, po biřmování a tedy po síle Ducha 
svatého touží i ve stáří. (A bylo by dobře po tom toužit.) Jenže 
nemají už schopností ani sil k rok a půl trvající přípravě spočívající 
také ve vzdělávání ve víře. 

Rozhodl jsem se tedy k mimořádné 
nabídce: Pokud v naší farnosti jsou lidé 
starší 65 let – dlouhodobě žijící s Ježíšem, 
kteří ještě nebyli biřmovaní a po svátosti 
biřmování touží, mohou se k přijetí této 
svátosti přihlásit u svého faráře po 
bohoslužbách  nebo na tel. č. 603 368 922 
nejpozději do neděle 11. května 2014.               
To se týká také nemocných, kteří do 
kostela již nemohou, a kteří by tuto 

svátost mohli přijmout doma. Prosím: Nabídněte to i jim. 

Jako příprava na biřmování bude pro tyto naše bratry                      
a sestry přijat jejich dlouhodobý život s Ježíšem.  

Co říkáte? Nebyla by škoda toho nevyužít??? Tak toho 
využijte!!! 
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PROSBA NAŠICH SKAUTŮ 
 

 

Obracíme se na hospodyňky z naší farnosti o pomoc.  
Pro první skautský samostatný tábor o prázdninách 

potřebujeme zařídit a vybavit táborovou kuchyni. Pokud máte doma 
navíc vařečky, prkénka, velké hrnce, rendlíky, pánve, mísy a misky, 
příbory, nože, škrabky, utěrky, čisté hadry, pekáče, tácy, hrnky a jiné 
kuchyňské náčiní a nádobí a jste ochotni je darovat skautům, 
budeme moc rádi.  

Přinést vše můžete v Hlubočci k Pavle a Jeníkovi 
Tvarůžkovým, v Pusté Polomi ke Krajzlům, v Budišovicích k Janě 
Knápkové, v Kyjovicích k Janě Škrobánkové, v Podvihově k Pavlovi            
a Renatě Zajíčkovým. Opravdu za vše budeme moc vděčni.  

A pokud by bylo něco nadbytečné, nabídli bychom to Charitě 
v Hrabyni. Děkujeme za pomoc.  

Skauti z farnosti 
   Za skauty Martina Krajzlová 

 
 

 

 

  OHLÉDNUTÍ ZA KVĚTNOU NEDĚLÍ V P.POLOMI 
 

 

Chci touto cestou poděkovat paní Michaele Grygarové                     
i celému kolektivu, který pašije pro děti připravil a nacvičil. 

Zážitek můj, ale i všech farníků, byl nádherným překvapením. 
Plynulé čtení Petry Benové, ale i výkon hodný herce Vítka 
Pískovského, taktéž všech dětí, které to prožívaly s plným nasazením 
a láskou. Proto za sebe, ale i za věřící v kostele, kteří se mše svaté 
zúčastnili, patří všem velký dík. 

Ludmila Havrlantová 
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KREMAČNÍ CESTOVKA 
 

 

S trochou nadsázky by se dalo říct: Drazí farníci, oznamujeme 
vám, že kremační cestovka při Římskokatolické farnosti Pustá Polom 
ukončila svou činnost. 

Ale teď vážně: Ve všech farnostech naší země je běžnou praxí 
při křesťanských pohřbech doprovodit tělesné ostatky našich 
zemřelých na hřbitov, jedná-li se o pohřeb do země. Tak je tomu 
také u nás. V drtivé většině farností je však také běžnou praxí, že 
jedná-li se o rozloučení před kremací, církevní obřad je ukončen 
doprovodem tělesných ostatků zemřelého před kostel nebo kapli, 
případně k bráně pozemku ke kostelu či kapli náležejícímu. Pak se 
rakev naloží do auta a auto již osamocené odjíždí do krematoria. 

V některých obcích naší farnosti bývalo zvykem také před 
odvozem do kremace doprovodit tělesné ostatky zemřelého alespoň 
nějakou část cesty (na křižovatku, k lípě, apod.). Tuto praxi jsem 
poznával teprve postupně. A tak se stávalo, že jsme naplánovali mši 
svatou s rozloučením a předpokládaným odvozem do krematoria, 
které mají určitou standardní délku a hned nato jsem měl další 
povinnosti někde jinde. Těsně před pohřbem přišla rodina s přáním, 
že budeme ještě cestovat po vesnici. Někdy jsem to stihl, někdy 
jsem musel říct, že zakrátko už musím být někde úplně jinde, a tak 
jsem někoho doprovodil, někoho ne. Nemuselo to být vždy 
pochopeno. Navíc přání jsou různá. Třeba doprovodit až na konec 
vesnice – ke hřbitovu. Při jednom pohřbu se dokonce stalo, že 
pozůstalí doprovodili zemřelého až na konec vesnice ke hřbitovu, 
pak se auto otočilo a odjelo i s nebožtíkem směrem, odkud přijelo. 

Dost dlouho jsem si nevěděl s touto praxí rady. Je to 
záležitost v našich zeměpisných šířkách přece jenom vcelku 
neobvyklá. Ne že by člověk za každou cenu nechtěl vyhovět. Ovšem 
vzhledem k nedostatku a vytíženosti kněží je potřeba věci 
zjednodušovat.  
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Jako kněz bych byl rád na prvém místě k dispozici ve věcech, 
v kterých kněze nikdo zastoupit nemůže – tedy v duchovní službě               
a udílení svátostí. Také bych rád naplňoval Ježíšovu výzvu: „Jděte             
a učte!“ Jsem moc rád, že o tyto služby je v naší farnosti vcelku 
zájem.  Ty služby ovšem musí mít svou pravidelnost a svůj řád. Když 
kněz ke zpovídání jednou přijde, třikrát nepřijde, když lidé nevědí, 
kdy mohou ke svaté zpovědi přijít a chodí na čtyřikrát, než se 
dostanou, odradí je to. Když náboženství jednou je a dvakrát není, 
jednou je o půl hodiny dřív, podruhé o tři čtvrtě hodiny později, 
potřetí není vůbec, je to začátek konce. Pravidelnost je důležitá. 

Samozřejmě: Ke službě kněze neoddělitelně patří také 
loučení se zemřelými věřícími. Myslím však, že důstojným 
rozloučením je i standardní způsob běžně praktikovaný v naší zemi – 
tedy při pohřbu do země doprovodit na hřbitov, při odvozu do 
krematoria doprovodit k autu před kostel či kapli. Po několika 
nejistých pokusech tedy s definitivní platností oznamuji, že ve 
všech obcích naší farnosti při rozloučení před kremací církevní 
obřad bude ukončen doprovodem tělesných ostatků zemřelého 
k autu. Pokud se rodina rozhodne zemřelého někam doprovodit, 
bude to bývat pouze v režii rodiny, která si to domluví s Pohřební 
službou. 

Vím, že nejednomu člověku bude asi trvat hodně dlouho, než 
to „zkousne“. Vzhledem k nedostatku a vytíženosti kněží vnímám 
toto rozhodnutí opravdu jako nutné. Koneckonců kdysi se třeba 
dělaly pohřby s průvodem z domu. Pak přišel čas, kdy se řeklo: 
Zjednodušíme to. Ne každý tím byl nadšený, ale časem se to 
„utřepalo“ a dnes po pohřbu z domu už snad téměř nikdo netouží. 
Snad tomu tak časem bude i s „kremační cestovkou“. Prosím                    
o pochopení. A díky za ně! 

Dvě malé poznámky přece jen ještě na závěr. Jistě – touha po 
průvodech je mnohdy nesena upřímnou touhou jaksi „víc“ se 
rozloučit. Ale přece jenom: Nevyžadují průvody leckdy zvláště ti, 
kteří ani při pohřbu do kaple nevstoupí (ona by na ně nespadla ☺)             
a postávají venku a chtějí mít pocit, že se také rozloučili? Hlavní 
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loučení je přece jen v kapli. A druhá poznámka: Nebylo by pro 
zemřelého větší hodnotou, kdyby jeho blízcí místo průvodu šli ke 
svaté zpovědi a ke svatému přijímání a obětovali to za jeho duši? 
Řečeno slovy Pána Ježíše: Jde o to, abychom necedili komáry                       
a nepolykali velbloudy. I hodnoty spojené s křesťanským posledním 
loučením mají svůj žebříček. Kdo jsme věřící, uvažujme nad ním… 

 

 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 28.04. – v 18.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. za oběti 

válečných konfliktů (výročí osvobození obce) 
� st 30.04. – v 17.30 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                 

a v 18.00 hod. mše svatá zvláště pro děti a mládež 
� čt 01.05. – slavnostní vstup do mariánského měsíce května;                

mše sv. s 1. májovou pobožností v Pusté Polomi v 08.00 hod.                         
a v Kyjovicích v 09.30 hod. 

� čt 01.05. – výlet pro žáky z náboženství a Hovorů o víře do 
aquaparku v Kravařích; odjezd přihlášených ve 13.00 h. od fary 

� pá 02.05. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 02.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 03.05. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 03.05. –  v 11.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí svátost 

manželství pan David Sonnek a sl. Martina Juchelková 
� so 03.05. – návštěvy nemocných v Podvihově                          
� po 05.05. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� st 07.05. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady                   

a všech zainteresovaných ve věci řešení dalšího osudu orlovny 
� čt 08.05. – Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí;                

mše sv. s májovou pobožností v Pusté Polomi v 08.00 hod.                         
a v Kyjovicích v 09.30 hod. 
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� pá 09.05. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a v Hlubočci                          
� so 10.05. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 10.05. – ve 14.00 hod. na faře přezkoušení biřmovanců 
� so 10.05. a ne 11.05.– sbírka na opravy kaplí, ve farním kostele 

na fasádu kostela 
� ne 11.05. – v 15.00 hod. v kostele v Pusté Polomi program ZUŠ – 

Děti hrají maminkám ke Dni matek 
� pá 16.05. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích 

� pá 16.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 17.05. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 17.05. a ne 18.05.– sbírka na TV Noe 
� ne 18.05. – 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 

� pá 23.05. – Noc kostelů – viz příloha 
� so 24.05. – kdykoliv v době od 08.00 do 11.00 hod. přezkoušení 

dětí připravujících se k 1. sv. přijímání z modliteb a 2. kola otázek 
� so 24.05. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 24.05. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování  
� příští číslo farního časopisu vyjde již v neděli 25.05. 
 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Podvihově 03.05., 17.05. a 31.05. v 18.00 hod. 
- v Hlubočci 10.05. a 24.05.  v 18.00 hod.  

� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE: 
- každý pátek (kromě 30.05.) na faře ve 13.50 hodin 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Uzávěrka časopisu je vždy do 10. dne 
předcházejícího měsíce (např. na červen do 10.05., na červenec do 
10.06., apod.) Své příspěvky a požadavky odevzdávejte do té doby! 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


