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MODLITBA VE STÁŘÍ 
 

Pane, Ty víš lépe než já,  
že den ode dne stárnu  

a jednoho dne budu starý.  
 

Chraň mě před domněnkou,  
že musím při každé příležitosti  
a ke každému tématu něco říci.  

 
Zbav mne velké náruživosti  

chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.  
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat,  

ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval.  
 

Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat.  
Ale Ty, Pane, víš, že bych si rád udržel pár svých přátel.  

Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže.  
Přibývá jich a chuť o nich hovořit roste rok od roku.  

 
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé,  

když líčí své nemoci, ale nauč mě trpělivě je snášet. 
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť, 

 ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu,  
když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.  

 
Nauč mě té podivuhodné moudrosti umět se mýlit.  

Drž mě, abych byl, jak jen je možno, laskavý.  
Starý morous je korunní dílo ďáblovo.  

Nauč mě u jiných odhalovat nečekané schopnosti  
a dej mi krásný dar, abych se také o nich dovedl zmínit. 
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Mám vrásky a šedivé vlasy.  
Nechci si stěžovat, ale Tobě, Pane, to říkám - bojím se stáří.  
Je mi tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas.  

 
Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a přicházím o bývalou krásu.  

Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými.  
Teď cítím a uznávám, že již toho nejsem schopen.  

Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel. 
 

Ale Ty, Pane, říkáš:  
„Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi.“  

Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej Ty řídíš.  
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, 

ale vděčný a připravený ke všemu, k čemu mě Ty ještě povoláš.  
 

A k tomu mi dej všechnu sílu srdce.  
Amen. 

 
    Sv. František Saleský 

 
 

 

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
 
 Kdosi krásně řekl:  

Kdo pro církev pracuje, dělá hodně.  

Kdo se za církev modlí, dělá víc.  

Kdo pro církev trpí, dělá nejvíc. 

Když olomoucký otec arcibiskup navštěvoval nemocné, prý               
u jejich lůžka i pokleknul. Nemocní a trpící jsou pokladem                         
a drahokamy církve. Zvláště jim budou věnovány dny, které jsou 
nyní před námi. Opět budou mít možnost přijmout posilu skrze 
svátost pomazání nemocných. Kdy a kde? 
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Znovu si připomeňme: Tuto svátost může přijmout každý 

vážně nemocný člověk anebo také každý člověk starší 60-ti let. 
Podmínkou je, aby byl katolickým křesťanem a jeho duše při 
přijímání této svátosti byla ve stavu milosti posvěcující – tedy bez 
těžkého hříchu. Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, měl by od 
posledního přijetí této svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 

Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí, mezi sousedy                  
a známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít tuto 
svátost přijmout v kostele či kapli, zajistěte jim, prosím, dopravu. 
Budou-li nemohoucí chtít tuto svátost přijmout doma, nahlaste je, 
prosím, P. Zdeňkovi kdykoliv na tel. č. 603 368 922. Nemocné, kteří 
jsou navštěvováni pravidelně, není třeba hlásit. Také ke společnému 
přijetí sv. nemocných v kostele či kapli není třeba nikoho předem 
hlásit, stačí přijít přímo. 

 

 
 

 

BONUS PRO NEMOCNÉ 
 
 Už jste si také někdy položili otázku, zda-li stačí účastnit se 
nedělní mše svaté přes rádio, televizi či internet? Pro zdravého 
člověka určitě ne. Poslech mše svatá v rádiu, v televizi nebo přes 
internet se dá přirovnat ke komunikaci s našimi blízkými přes mobil. 

  
den 

příležitost  
ke sv. smíření 

mše sv.  
se sv. nemocných 

Podvihov Po 28.07.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Hlubočec St 30.07.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Pustá Polom Čt 31.07.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 01.08.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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Mobil osobní kontakt plnohodnotně nenahradí. Stejně tak rádio, 
televize ani internet zdravému člověku plně nenahradí setkání 
s živým Ježíšem ve svaté Hostii. 
 Něčím jiným je ovšem situace nemocných a nemohoucích. 
Pro ty jsou moderní komunikační a sdělovací prostředky mnohdy 
jedinou možností, jak se ke slavení mše svaté alespoň duchovně 
připojit. 
 Mnozí nemocní a nemohoucí se připojují ke slavení mše 
svaté přes křesťanské rádio Proglas nebo televizi NOE. Možná by 
mohlo být hezkým dárkem ke svátku či k narozeninám nebo 
k Vánocům starým a nemocným rodičům či prarodičům poslech této 
rozhlasové stanice a sledování této televizní stanice zařídit. Mladí 
jistě potřebné informace na internetu dohledají. Nejde jen o mši 
svatou. Jde i o možnost skrze další pořady nezůstat „odstřižený“ od 
dění v církvi a od záležitostí, kterými naši nemocní žili, dokud byli 
zdrávi. 

 Mnozí nemocní také, dokud mohli, rádi 
navštěvovali mariánská poutní místa. Třeba Svatý 
Hostýn. Mnozí se tam už nedostanou, ač by rádi. 
Ne každý však ví, že právě skrze internet může být 
denně na Svatém Hostýně přítomen. Stačí najet na 
webové stránky Svatého Hostýna 
(www.hostyn.cz), v hlavní nabídce rozkliknout 
„Kamery a zvuk“ a poté podle zájmu „Venkovní 
kamera“ nebo „Vnitřní kamera“ a mohou se 

v kteroukoliv dobu ve dne v noci v přímém přenosu ocitnout před 
bazilikou nebo před milostnou sochou Panny Marie v bazilice 
samotné. Kromě možnosti účastnit se několika bohoslužeb denně 
v přímém přenosu (obrazem i zvukem), je možné pouštět si 
v kteroukoliv denní i noční hodinu většinu bohoslužeb také ze 
záznamu. 
 Milí nemocní, nebojte se ukázat mladým tuto stránku                        
a o některou z těchto možností je požádat jako dárek. Mnohdy 
potřebné přístroje doma jsou. Stačí je jen „naštelovat“. 
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K ROKU RODINY 
   

 A teď už zase pravidelné rubriky. V rámci našich zamyšlení 
k Roku rodiny jsme se začali zabývat rodičovstvím. Uvažovali jsme 
nad darem dítěte. 
 Je dítě dar? V lidové mluvě jej tak nazýváme. Přesněji 
řečeno: Před Boží tváří dítě není pro rodiče darem, ale půjčkou. Bůh 
děti rodičům svěřuje, aby je vychovali tak, aby se rodiče za ně 
nemuseli stydět před lidmi (kteří vidí věci nedokonale a zastřeně) ale 
jednou ani před Bohem (který ukáže všechny věci v pravém a plném 
světle). Bůh děti rodičům svěřuje, aby je vychovali ne tak, jak se to              
u nich doma dělalo nebo nedělalo nebo jak si to sami představují, 
ale aby dítě vychovali pro něho – pro Boha. Bůh děti rodičům 
svěřuje, aby je vychovali tak, aby obstály nejen v tomto životě, ale 
aby byla šťastná i celá jejich věčnost. To je úkol, před kterým by se 
rodičům měly roztřást kolena…  
 Jak na to? A kdy vlastně začít? Položil jsem tuto otázku kdysi 
rodičům, kteří se připravovali na křest svého miminka a dostal jsem 
odpověď: „Už je pozdě!“ Svým způsobem pravdivá odpověď.                   
O mnohém se rozhoduje už dávno před narozením dítěte. Byla                  
o tom už v této rubrice řeč (viz březnové číslo). Ale co po narození? 
Kdy začít s křesťanskou výchovou? Odpověď zní: Ihned. Jenže jak, 
když dítě rozumem ještě nechápe?  
 Nemusí chápat rozumem. I na malinké dítě má velký vliv už 
třeba jenom to, když se rodiče společně nahlas u něho modlí. Dítě 
rozumem nechápe, ale „nasává“ atmosféru modlitby, jistoty, 
pokoje, a pozitivně (i pro budoucí vztah k Bohu) jej to ovlivňuje. 
Podobně negativně, když se rodiče u dítěte hádají: Dítě rozumem 
nechápe, ale „nasává“ atmosféru nepokoje, nejistoty, zloby                       
a ovlivňuje jej to do negativa. Dobrý základ pro budoucího neurotika 
či jinak nevyrovnaného člověka. 
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 Na dítě a jeho budoucí vztah k Bohu má také velký vliv, když 
jej rodiče odmalička i kočárkem berou s sebou do kostela. Dítě zatím 
nechápe, ale prostředí modlitby, zpěv, hudba – to je atmosféra, 
kterou dítě „nasává“, a která jej pozitivně ovlivňuje a disponuje pro 
pozdější  život s Bohem.  
 Důležitý je také přirozený návyk: Když rodiče začnou 
s modlitbou, mší svatou a jinými Božími věcmi „šturmovat“ až před 
1. svatým přijímáním, je to už pozdě. Dítě to už může brát jako něco 
nepřirozeného: Proč jsem doteď nemusel a teď musím?! A proč 
jsem to u rodičů nikdy neviděl, když je to tak důležité?! 
 Díky za to, že mnohých farnostech (u nás konkrétně v Pusté 
Polomi a v Kyjovicích) jsou k dispozici uzavřené, ale zároveň 
prosklené a ozvučené místnosti pro děti, kde je možno strávit 
bohoslužbu i s maličkými či ještě ne příliš klidnými dětmi. K jejich 
používání – viz další rubrika. 
 
 
 

 

PTALI JSTE SE 
   

 Popravdě řečeno: Nebyl to ve vlastním smyslu dotaz. Spíše šlo 

o několik nahodilých na sobě nezávislých rozhovorů s některými 

mladými členy naší farnosti, kteří samovolně vyjádřili svůj pohled na 

využívání místnosti pro děti při bohoslužbách. Konkrétními otazníky, 

které z těchto rozhovorů vyplynuly, jsou věk a dispozice dětí                    

a hračky v místnosti pro ně. 
 Podotýkám, že je to velice citlivá a velice individuální 
záležitost. Vyjdu spíše ze zkušenosti, kterou jsem udělal konkrétně 
v kostele v Pusté Polomi: Před opravou interiéru kostela se místnost 
pro děti při bohoslužbách „otřásala“. Bylo velikým otazníkem, co se 
bude dít, když se během oprav tato místnost odstaví a ponechá pro 
potřeby firmy. Neodvyknou si rodiče s dětmi chodit na mši svatou? 
A budou-li na mši svaté přítomni s těmito dětmi v lodi kostela, 
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nerozvrátí to bohoslužbu? Zkusili jsme to. A ejhle: Rodiče s dětmi 
nejen že si neodvykli chodit na mši svatou, ale děti byly mezi 
ostatními i docela hodné. A asi k tomu ani moc nepotřebovaly 
traktory či autíčka. (Nebo jsem je neviděl ☺.) Kupodivu po opravách 
kostela někteří rodiče už s dětmi zůstali v kostelní lodi. Jiní se do 
místnosti pro děti vrátili, ale situace se podstatně zklidnila. 
 Vycházeje z těchto zkušeností vidím jako ideál používání 
místnosti pro děti asi toto: 
 Do místnosti pro děti bych vodil pouze ty děti, které by 
ještě vzhledem ke svému věku a aktivitě mezi ostatními lidmi dost 
rušily. Děti, které jsou klidné, bych bral rovnou mezi ostatní. To je 
velice individuální. Mám zkušenost, že jsou miminka či batolata, 
která jsou naprosto v pohodě se svými rodiči mezi ostatními a jsou 
větší děti, které vzhledem ke své (hyper)aktivitě dětskou místnost 
potřebují. Určitě jsem přesvědčen, že místnost pro děti není pro 
školáky. Ti by už měli mši svatou „zvládnout“. 
 Podobné je to, pokud jde o hračky při bohoslužbách. Maličké 
děti samozřejmě nejsou schopny usebraně prožít bohoslužbu. 
Spousta dětí nějakou tu hračku opravdu potřebuje. Zvláště 
v kostelní lodi (ale i mimo) však není dobré dávat dětem hračky, 
které štěrkají, pískají, hrkají po lavicích, apod. To opravdu ruší. Lepší 
bude nějaký plyšáček. A hračky v místnosti pro děti? Je to opravdu 
velmi individuální. Někdy prostě jsou opravdu potřebné, „aby byl 
klid“. Cílem však je postupně (a přimlouvám se – co nejdřív je to 
možné) učit děti, že kostel není herna, kde si jdu zahrát, ale že tady 
vlastně chodíme kvůli něčemu a kvůli Někomu úplně jinému. 
Jakmile to okolnosti dovolí, je dobré pořídit dětem „hračky“, které 
se mší svatou souvisí – koupit třeba ve „zbožných knihkupectvích“ 
obrázkový misálek, ve kterém si rodiče spolu s dětmi při mši svaté 
listují a ukazují, co je v kostele právě teď. Prodejci jistě poradí. 
 Doufám, že jsem těmito myšlenkami moc lidí nepopudil. Je 
to opravdu velmi citlivá a velmi individuální záležitost. Ale určitý 
ideál, ke kterému je dobré podle možností směřovat, tady je.  A víte 
co? Ty děti v naší farnosti nám stejně mnohde „závidí“… 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

 

Rok půlící dvacáté století se stal rozhodujícím zlomem, po němž 
z naší někdejší farnosti s velkým vlivem a rozsáhlou činností zůstala 
spíše ochrnutá a umlčená troska. 

V tomto období šlo ve vztahu vlády a církve o jednoznačnou                         
a vědomou vůli státu církev zlikvidovat.  

Řadu taktických kroků, jejímž cílem bylo církev zatlačit do role 
bezmocné a trpěné struktury uskutečňoval v naší farnosti okresní 
církevní tajemník  Jaroslav Nývlt. Stačí nahlédnout do jeho záznamů. 
Farnost fakticky řídil. Určoval dobu, počet i způsob konání 
bohoslužeb i sňatků. 

Může se vám zdát historicky příliš barvité až neuvěřitelné: např. 
slavnost Zmrtvýchvstání na Bílou sobotu  od roku 1950 u nás 
organizoval jako mírovou manifestaci a projev vůle věřících proti 
válce. Poutě a procesí povoloval podle toho, jak občané z řad 
poutníků měli splněny dodávky zemědělských výrobků a jak byli 
kněží úspěšní při náboru pracovních sil do ostravských dolů.  
Naposledy se konaly slavnostní průvody Božího Těla a tajemník je 
zřejmě  zakazoval resp. nepovoloval bez centrálního pokynu.  

Kněží bíloveckého děkanátu byli školeni jako agitátoři budování 
socialismu, povinně absolvovali přednášky o velikosti Stalina                      
a Gottwalda a Velké říjnové socialistické revoluce atd.  

Církev těchto  let, a to včetně naší farnosti,  měla ještě i jinou tvář - 
tvář vězněných kněží a laiků. Po zákazu řeckokatolické církve 
proběhla likvidace řeholí, teologických fakult a učilišť, pro mnohé 
řeholníky, kněze a bohoslovce byly zřízeny tzv. Pomocné technické 
prapory.  
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Rok 1950 tedy znamenal triumf státu nad církví. A v této vypjaté 
situaci bývalý obchodník Theodor Ondra (†1970) nechal na 
rodinném pozemku za Pustou Polomí směrem k Budišovicím 
postavit mramorový kříž.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snad všem perzekuovaným, kteří z politických důvodů ztratili 
svobodu, živnost i majetek jako on, chtěl připomenout naději onoho  
starozákonního poselství Boha:   

>> Prohlásíte tento padesátý rok za svatý a vyhlásíte v zemi svobodu 

všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: Vrátíte se každý 

ke svému vlastnictví, každý se vrátíte ke své rodině. << (Lv 25,8-12) 

V  jeho pomníku je třeba spatřovat symbol ztracené svobody, 
svobody vyznání nevyjímaje a naděje, které se nikdy nevzdávejme 
v duchu starého biblického zvyku milostivého léta . 

Pomník Teodora Ondry je výjimečný i v tom, že byl už mnohokrát 
silně poškozen vandaly. Patří ke cti obce i jednotlivců, že uznávají 
dědictví tohoto kříže a s velkou péčí je udržují a chrání. 

Petr Stoniš 



 11

 
OPRAVY VE FARNOSTI 

 

 Jak připomněl i předcházející příspěvek, ve farnosti 
(koneckonců i doma) je třeba nejen budovat nové, ale také udržovat 
stávající a opravovat poškozené. Zde jsou slíbené informace o dění 
kolem našich farních objektů. 

 
FARNÍ KOSTEL PUSTÁ POLOM 
Ekonomická rada jako prioritu oprav pro tento rok vybrala opravu 
fasády věže farního kostela. Fasáda nejen že ze strany od Podvihova 
vypadá již dost strašidelně, ale pomalu se také stává nebezpečnou. 
Přece jenom už i kus omítky odpadl. Přistál hezky přímo u hlavního 
vchodu – naštěstí v době, kdy tam nikdo nebyl.  
Přípravné fáze oprav fasády kostela snad již dospěly do zdárného 
konce. Po zvážení stávajícího stavu fasády a zvážení různých variant 
oprav (včetně varianty oprav svépomocí) byla zpracována 
projektová dokumentace a provedeno výběrové řízení na realizační 
firmu. V uplynulých dnech s vítěznou firmou byla podepsána 
smlouva o dílo a – dá-li Pán Bůh – v nejbližších dnech by měly začít 
celkové opravy fasády věže. Na zbytek kostela zatím nemáme 
prostředky. 
 
ORLOVNA V PUSTÉ POLOMI 
Již dlouho se také diskutuje, zvažuje a připravuje oprava orlovny. 
Mladí rodiče naší farnosti rádi vzpomínají na svoji bývalou 
mládežnickou partu, která je udržela v životě s Ježíšem, a která se 
právě v orlovně scházela a prožívala různé akce, které stmelovaly 
jejich společenství. Tito bývalí mládežníci mají již svoje děti. Děti 
pomalu rostou a rodiče by i pro ně rádi připravili něco podobného, 
co sami zažívali. 
Po důkladném zvážení stávajícího stavu orlovny i různých variant 
řešení se Ekonomické radě i zástupcům rodičů jeví jako nejideálnější 
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varianta zchátralou orlovnu zbourat a postavit nové pastorační 
středisko. Z odborných propočtů vychází, že cena za opravu 
stávajícího stavu se příliš neliší od vybudování něčeho nového. 
Postupně se tedy zpracovává projektová dokumentace ke 
stavebnímu řízení a budou se hledat možnosti financování, 
především formou prověřování možností dotačních titulů. Kdybyste 
věděli o někom, kdo se v dotačních titulech dobře orientuje a chtěl 
by být v tom nápomocný, nebo o případných sponzorech, kteří by 
byli ochotni podpořit život a volnočasové aktivity dětí a mládeže 
v naší farnosti, dejte vědět faráři nebo Ekonomické radě. Zatím to 
spíše vypadá na „hudbu budoucnosti“ a „běh na dlouhou trať“ �. 
 
KAPLE HLUBOČEC 
Obci Hlubočec, která je vlastníkem kaple v Hlubočci, se podařilo 
získat z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na opravy místní kaple 
ve výši 400 tis. Kč. Obec Hlubočec k tomu přidá ještě dalších 800 tis. 
Kč a – dá-li Pán Bůh – v nejbližších dnech začne oprava kaple 
spočívající v sanaci vlhkého zdiva, rekonstrukci elektroinstalace                   
a pořízení topení do lavic. Realizace oprav bude zcela v režii 
vlastníka kaple – tedy obce Hlubočec. 
 
KAPLE KYJOVICE 
Připravuje se také oprava interiéru kaple v Kyjovicích. Měla by 
spočívat v rekonstrukci elektroinstalace, pořízení zabezpečovacího 
systému a opravě vnitřních omítek a maleb. Rovněž vlastníkem této 
kaple je obec. Ve dnech, kdy se toto číslo časopisu dává do tisku, se 
řeší finanční i realizační otázky spolupráce obce a farnosti. 
 
Zatím toho vnějšího v poslední době moc vidět není. Nicméně než 

vytryskne pramen, musí předcházet shromažďování spodních vod. 

Moc děkuji členům Ekonomické rady a všem dalším 

zainteresovaným, kteří nad přípravou dalších fází oprav v tomto roce 

strávili již mnoho a mnoho času a sil. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 

 

 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy*                                                                                                         03/2014 14.500     5.860 2.362 1.025 

Na potřeby diecéze         03/2014       5.120 4.850 1.214     665 

Na fasádu far. kostela              04/2014      10.034      7.175 2.744     932 

Na Kněžský seminář       04/2014    9.175      8.000 2.053      1.068 

Na opravy                         05/2014    9.213      6.186 2.849      1.169 

Na Tv NOE                        05/2014    5.507      8.570 2.094      1.066 

Na Diecézní Charitu             06/2014    5.350      6.830 1.030         610 

Na opravy                         06/2014 10.000      7.053 2.481         910 

 
* v Hlubočci na digitální varhany 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 28.07. až pá 01.08. – při všech bohoslužbách udílení svátosti 
       pomazání nemocných (také v okolních vesnicích!!!) – viz str. 4 
� út 29.07. až ne 03.08. – Diecézní setkání mládeže v Odrách;                 

viz str.14 
� pá 01.08. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� so 02.08. – pouť mladých rodin v rámci Diecézního setkání 

mládeže v Odrách; viz str.15 
� pá 08.08. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci                         
� pá 08.08. – v 19.15 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� so 09.08. – v 10.30 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí                       
       sv. manželství p. Martin Kotala a sl. Jana Bubíková z P. Polomi 
� po 11.08. – od 08.30 na faře a v kostele v Pusté Polomi pro děti 

a mládež Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti; viz str.15 
� pá 15.08. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie; oslava svátku  
       společná pro všechny obce při mši sv. v Kyjovicích v 18.00 h.  
       (vigilie slavnosti bude v Pusté Polomi ve čt 14.08. v 18.00 hod.) 
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� so 16.08. a ne 17.08. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 
v Pusté Polomi na opravu fasády farního kostela 

� pá 22.08. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích  
       svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak  
       návštěvy nemocných na pokojích 
� so 30.08. – v cukrárně v Pusté Polomi sladký dík za Rychlou 

rotu; sraz na faře v 15.00 hod.; viz str. 15 
� so 30.08. a ne 31.08. – bohoslužby na zahájení nového školního 

roku pro děti, mládež, jejich rodiny a všechny, kdo je budou 
novým školním rokem provázet; při bohoslužbách žehnání 
školních tašek a pomůcek 

� ne 31.08. – od 15.00 hod na farní zahradě Farní den se scénkou 
na téma Rodina naruby. Vstupné: 3 vajíčka                        

 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 02.08., 16.08. a 30.08. v 18.00 h.  
- v Podvihově 09.08. a 23.08. v 18.00 hod.  
 
 
 

 
LAST MINUTE PRO RODINY, DĚTI I MLÁDEŽ 

 

 

Prázdniny ubíhají a chtělo by to ještě něco podniknout? Zde je pár 
nabídek: 
 
 
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V ODRÁCH: Od úterý 29.07. do neděle 
03.08. probíhá vícedenní letní Diecézní setkání mládeže v Odrách 
s biblickým mottem Není dobré, aby byl člověk sám. V programu 
koncerty, mše svaté, společenství, workshopy, program v okolních 
farnostech. Bližší informace na www.odry2014.eu. 
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POUŤ MLADÝCH RODIN V RÁMCI DIECÉZNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE: 
Mnozí mládežníci, kteří se dříve spolu scházeli, již vyrostli a založili 
své vlastní rodiny. Co takhle sejít se společně i s dětmi? Pouť se 
uskuteční v rámci Diecézního setkání mládeže v Odrách v sobotu 
02.08. V programu workshop pro děti, katecheze, mše svatá, 
pohádkový les, koncert Paprsků. Bližší informace na 
www.odry2014.eu/documents/plakat_rodiny.pdf.  
 
RYCHLÁ ROTA ANEB POMOZ SVÉ FARNOSTI: 
Jako vloni tak i letos jsou děti a mládež zváni nejen se bavit, ale                   
i svýma rukama pro farnost něco udělat. Letos bychom mohli natřít 
vrata na farní stodole, vymalovat jednu místnost na faře, obílit 
komín na půdě, uklidit garáž a půdu fary a opět oblíbené čištění 
svícnů a odstraňování trávy z chodníků a kdo ví, co ještě vyplyne… 
Bude to záviset také na počtu zúčastněných dětí a mládežníků. 
Začátek v pondělí 11.08. od 08.30 hod. na faře. Pracovat se bude až 
do odpoledne. Děti mohou přijít, na jak dlouho budou moci. Také 
letos pro všechny brigádníky bude odměnou sladký pohár v místní 
cukrárně v sobotu 30.08. od 15.00 hod.  Prosím rodiče a prarodiče              
o podporu! Budou to právě tyto děti a mládežníci, kteří jednou 
převezmou nebo nepřevezmou zodpovědnost za dědictví otců v naší 
farnosti. Učit se pro farnost i pracovat je třeba odmalička. 

Z organizačních důvodů opět prosím: Pokud možno, dejte do 

čtvrtka 07.08. vědět, kdo z dětí se akce zúčastní, a to na známých 
kontaktech: rkf.pustapolom@doo.cz nebo SMS na tel. č. 
603 368 922. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 Ptá se Pepíček: „Pane faráři, chutnal vám ten bonbón, co 
jsem vám dal minulou neděli?“ – „Chutnal, Pepíčku!“ – „No vidíte.              
A náš zmlsaný Rex ho předtím vyplivnul!“ ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


