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Vlažní křesťané budují církev na svoji vlastní míru. 
Ale to není církev Ježíšova…  

 

 

(papež František) 
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GRANDIÓZNÍ PROBLÉM 
 

 
 

Mládí – to je problém grandiózní, 
jenže mnohdy smutným koncem dozní. 
Mládež se kazí čím dál více, 
kdo jí dal k tomu propozice? 
Kdo jí dal špatné dobrozdání? 
Kdo jí dal název „chuligáni“? 
Kdo ji strh´ z cesty do močálu,  
do nocí opilých, jež končí v žalu? 
 
Boha jste škrtli ze slovníku,  
toho, jež Tvůrcem všeho vzniku, 
toho, jenž k dobru vedl radou, 
toho, jenž umřel, ubit zradou. 
 
Boha jste mladým lidem vzali 
a co jste jim za náhradu dali? 
Zábavu, hraní, krásu, práci, 
techniku, vědu, spolupráci. 
 
Člověk, jenž vyšel z Boží dlaně, 
sám k smrti sobě ková zbraně. 
Cítí se pánem všeho světa –  
démon se raduje a zlo vzkvétá. 
 
Proč tedy člověk ještě žije, 
když věčnost je jen utopie? 
Proč čistě žít, chránit se hříchu, 
nač víru mít a neznat pýchu? 
Vždyť nebude-li zmrtvýchvstání, 
nebude ani účtování. 
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Však pozor, otče, máš-li dítě, 
musíš je střežit na úsvitě. 
Večer je pozdě na každé lkání,  
že se ti ztratilo znenadání. 
 
Vesmír je němý – zdá se nyní,  
však jednou bude soudní síní! 
Pohlédni dříve na oblohu, 
než uloupíš své dítě Bohu!!! 

 
 
 
 

 

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA 
 

 
 
 

Myslím na matku a otce, kteří 
jsou prvními vychovateli. Jak 
mohou vychovávat, pokud jejich 
svědomí není osvěcováno Božím 
slovem a pokud způsob jejich 
myšlení a jednání není veden 
Slovem? Jaký příklad mohou 
dávat dětem? To je důležité, 
protože potom matka i otec 

naříkají: „Ach, to naše dítě…“ Ale jaké svědectví jsi mu podal? O čem 
jsi s ním mluvil? O Božím slovu anebo o slovu televizního 
zpravodajství? Už otec a matka musí mluvit o Božím slovu… 
 
 

z promluvy papeže Františka k diecéznímu společenství v Assisi 
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K ROKU RODINY 
 

 
 

Jsou největší radostí rodičů, pokladem, který chrání                              
i s nasazením vlastního života. Žádné z nich by nedali za nic na světě. 
Je řeč o dětech. A také o jejich výchově nejen pro šťastný čas, ale 
především pro šťastnou věčnost. Budeme uvažovat nad rozumovým 
poznáváním Boha a nad uváděním dětí do vztahu s Ježíšem. Dnes               
o tom prvním. 

Kdy začít také s rozumovým poznáváním Boha? Začít lze již 
velmi brzy tím, že se už s maličkými dětmi mluví o Bohu a o životě 
z víry. Velmi jednoduše, ale zároveň velmi nenuceně a velmi 
přirozeně, tak jako o ostatních záležitostech života, do kterých 
rodiče své děti postupně uvádějí. 

Velký význam má pro děti a mládež školního věku také 
vyučování náboženství. A to nejen pro malé děti, ale i pro ty největší 
školáky. Dokonce i pro středoškoláky, vysokoškoláky a dospěláky. Je 
strašná škoda, pokud děti navštěvují náboženství jen jako maličké               
a rozumové poznávání Boha a života z víry ustrne na bázi dětských 
představ. Víra malých dětí bývá velmi čistá a velmi hluboká. Mnohdy 
však také velmi zkreslená. Pokud s přibývajícím věkem a rozumem 
neroste také rozumové poznávání Boha a Božích věcí, bývá to často 
začátkem konce. Pokud člověk ustrne v poznávání Boha v dětském 
věku a dnes je puberťákem či adolescentem nebo dospělákem a má 
ještě představy Boha jako fousatého dědečka na obláčku, nedivme 
se, že takovou víru odloží. 

Bereme nepochybně jako normální, že jak děti rostou, je třeba 
kupovat jim stále větší botky. Kdyby to rodiče nedělali, nejprve by se 
nohy jejich dětí zdeformovaly a dříve či později by děti ty malé                   
a tlačící botky stejně vyhodily. Přesně tak je tomu s vírou. Pokud 
s přibývajícím rozumem neroste i rozumové poznávání Božích věcí, 
víra mladého člověka se nejprve zdeformuje a pak ji člověk jako 
„malou a tlačící“ stejně zahodí. 
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Častým argumentem rodičů bývá, že mladí už do náboženství 
chodit nechtějí, že je to tam nebaví, že mají spoustu jiných kroužků       
a jiných zájmů a že své děti nechtějí nutit. Dovolím si opět malé 
přirovnání: Když přijde dítě ze školy a řekne: „Mámo, mě to v té 
matematice už nebaví, já tam chodit nebudu, mě baví úplně jiné 
věci…“, také mu rodiče na to nekývnou. A dělají dobře. Jen je dobré 
také připustit, že záležitosti, které mají dosah až do věčnosti, 
nejsou méně důležité než matematika. Věříme tomu? 

 
 

 

 

NÁBOŽENSTVÍ ROZUMEM I SRDCEM  
 
 
 
 
 
 

 

Saint Exupéry říká: „Co je důležité, je očím neviditelné; 
správně vidíme jen srdcem.“ Také uznávaný matematik a fyzik ale                
i teolog a filozof Blaise Pascal kdysi napsal: „Srdce má své důvody,             
o nichž rozum nemá tušení.“ Tentýž člověk však také dodává:  “Je 
dvojí omyl - vyloučit rozum a nepřipouštět než rozum.“ Rozum a cit 
jsou dvě sestry, které se mají rády, a které se navzájem doplňují. 

Také Boha a jeho dary pro náš život nacházíme rozumem                   
i srdcem. Na 1. stupni ZŠ rozvíjíme spíše cesty citu, na 2. stupni ZŠ 
kráčíme více cestami rozumu. „Aha!“ Tak pravil s úžasem v hlase 
jeden mladý synek, když mu to „docvaklo“. A co mu „docvaklo“? To 
jen na jednom příkladu pochopil, že věci víry a křesťanského života 
mají svou logiku. 

Chceme ji společně hledat a nacházet i letos v hodinách 
náboženství. Samozřejmě také letos chceme v náboženství tvořit 
partu, ve které spolu prožijeme i různé mimoškolní akce, jako 
návštěvu bobové dráhy, aquaparku, minitábor a kdo ví, co všechno 
ještě. Všichni školáci jsou zváni. Přihlášku do náboženství dostanou 
v prvních dnech školního roku přímo ve škole. Ke stažení bude i na 
webových stránkách farnosti. Vyplněnou ji odevzdejte co nejdříve, 
pokud možno do neděle 07.09. třídním učitelům ve škole nebo po 
bohoslužbách v sakristii. 
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HOVORY O VÍŘE VERSUS NÁBOŽENSTVÍ 
 

Již 4. ročníkem budou v tomto školním roce na faře pokračovat 
Hovory o víře – vzdělávání ve víře a v životě z víry pro mládež                  
2. stupně ZŠ a středoškoláky. Vznikly jako alternativa náboženství 
pro ty, kteří navštěvují školy jinde než v naší farnosti a nemají 
možnost účastnit se náboženství tam. Témata se zprvu mezi 
náboženstvím ve škole a mezi Hovory o víře na faře prolínala. 
Postupem času se však základní témata při Hovorech o víře pomalu 
vyčerpávala nebo byla probírána v rámci přípravy biřmovanců, 
z nichž někteří byli také žáky Hovorů o víře. Žáci zůstávají, je třeba 
volit témata další. 

Proč to vzpomínám? Těšil mě zájem školáků z 1. stupně ZŠ, 
kteří se opakovaně ptali, kdy už budou moci chodit na Hovory o víře. 
Budou-li letos již žáky alespoň 6. třídy, je to možné a budou velmi 
vítáni. Kdyby však chtěli volit mezi variantou školního náboženství               
a Hovorů o víře, velmi bych se přimlouval, aby spíše navštěvovali 
náboženství ve škole. Tam budou probírána základní témata, 
zatímco témata Hovorů o víře budou spíše „nástavbová“.  Hovory             
o víře bych doporučoval hlavně těm, kdo nemohou náboženství 
navštěvovat ve své škole nebo těm, kdo chtějí absolvovat obojí – 
náboženství ve škole i Hovory o víře na faře. 

Jen pro srovnání uvádím témata pro školní náboženství a pro 
Hovory o víře. Z témat si ve škole i při Hovorech o víře budou opět 
volit samotní žáci, o čem chtějí slyšet. 
 
 

TÉMATA PRO NÁBOŽENSTVÍ 2. STUPNĚ ZŠ: 

 
 
 
 
 

 

1. Bible: K čemu to je? Jak se v ní vyznat? Stručný obsah Bible. 
2. Bible a věda. Vznik světa a lidstva. Vznikla Eva z Adamova žebra?               

Jsou v Bibli pohádky? 
3. Křest dětí – budou pak líp spát? Mohu být pokřtěn i později?                    

Proč vlastně? 
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4. Biřmování – k čemu mi to bude? 
5. Kněžství: K čemu to je? Co kněz celý den dělá? Jak probíhá příprava ke 

kněžství? 
6. Manželství. Je ještě dnes k něčemu dobré? Život „na hromádce“. 

Registrované partnerství. 
7. Co mám dělat, když chci svatbu v kostele? Jak probíhá příprava                  

na manželství? 
8. Mám nevěřícího kluka (holku). 
9. Existuje v církvi rozvod? 
10. Hřích – nemoderní slovo? Hřích jako virus. Proč je něco hříchem? Jak 

poznám, co je hřích? Jak rozlišit, co je těžký a lehký hřích?  
11. Mám ve víře pochybnosti. Řešení konkrétních pochybností. 
12. Pověry (pátek 13., černé kočky, zaklepávání na dřevo…) – jak „fungují“ 
13. Modlitba – k čemu to je? Odříkání naučených básniček? Bůh mě 

neslyší. Co dělat, aby Bůh slyšel a vyslyšel. 
14. Nechce se mi do kostela – nejsem „svíčková bába“. 
15. Rodiče a děti: Vztah dětí k rodičům, povinnosti rodičů k dětem.          

Rodiče mi nerozumí. 
16. Jak se mnou mlátí puberta aneb Má Bůh rád i puberťáky? 
17. Umělý potrat: Neškodný zákrok nebo vražda? Zdravotní                                  

a psychologické následky potratu. 
18. Eutanazie – usmrcení nevyléčitelně nemocného. Milosrdná smrt? 

Nebezpečí zneužití. 
19. Křesťan a zdraví: drogy, alkohol, nikotin, adrenalinové záležitosti. 
20. Sexualita v životě křesťana. Je sex sprosté slovo nebo dar? 
21. Umělá antikoncepce, umělé oplodnění, klonování. 
22. Hygiena duše: Jak se nezkazit aneb Jak si to v životě zbytečně 

„nezavařit“. 
23. Co se děje s člověkem po smrti. Budu žít další životy? 
24. Konec světa – bude někdy? Jak to bude vypadat? 
25. Existence a působení ďábla: pokušení, spoutanost, posedlost. Pohádky 

nebo skutečnost? Exorcismus. 
26. Okultismus, spiritismus (setkání se záhrobím, se světem tajemna, …) – 

nevinná legrace nebo hra s ohněm? 
27. Sekty – zvláště satanismus a Svědkové Jehovovi. 
28. Vrták – aneb To mi vrtá v hlavě (volné anonymní dotazy a odpovědi). 
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TÉMATA PRO HOVORY O VÍŘE (FARA): 

 
 
 
 
 

 

1. Víra a fanatismus aneb Nejsem fanatik? 
2. Měl Ježíš sourozence? 
3. Zázraky, uzdravení, nevysvětlitelné jevy, zjevení a poutní místa                 

(Svatý Hostýn, Lurdy, Fatima, Medžugorje…). 
4. Existují i věřící vědci nebo je víra jen pro babičky, které si neumí 

vysvětlit bouřku? Věřící osobnosti dnešní doby. 
5. Proč dobrý Bůh nechává člověka trpět? 
6. Co mohu čekat od kněze ve svátosti smíření. Úkol zpovědníka: lékař – 

učitel – soudce.  
7. Omluvné důvody od úplnosti vyznání ve svátosti smíření (kdy 

nemusím říct všechno). 
8. Kněžství: K čemu to je? Co kněz celý den dělá? Jak probíhá příprava ke 

kněžství? 
9. Mám ve víře pochybnosti. Řešení konkrétních pochybností. 
10. Modlitba – k čemu to je? Odříkání naučených básniček? Bůh mě 

neslyší. Co dělat, aby Bůh slyšel a vyslyšel. 
11. Jak se mnou mlátí puberta. Má Bůh rád i puberťáky? 
12. Špatný příklad křesťana, pohoršení – duchovní ublížení, duchovní 

vražda aneb Úcta k lidské duši. 
13. Umělý potrat - neškodný zákrok nebo vražda? Zdravotní                                 

a psychologické následky potratu. 
14. Sedm hlavních hříchů. 
15. Půst v 21. století aneb Návrat do středověku? A co třeba dieta? 
16. Konflikt mezi poslušností k autoritě a vlastnímu svědomí. Kdy a koho 

(ne)poslechnout. 
17. Církevní tresty: To fakt existuje? A proč? 
18. Misie – nahánění do církve? 
19. Křižácké války 
20. Co církev dala naší civilizaci 
21. Světová náboženství 
22. Postavení ženy v církvi kdysi a dnes 
23. Historie a současnost Vatikánu 
24. Nebe, peklo, očistec – co o nich víme a jak si je představovat 
25. Vrták – aneb To mi vrtá v hlavě (volné anonymní dotazy a odpovědi). 
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Hovory o víře budou v tomto školním roce opět probíhat na faře 
zpravidla 1x za 2 týdny v sobotu od 13.00 do 14.15 hod. Termíny do 
konce kalendářního roku jsou tyto: 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 
29/11 a 13/12. Přihlášky k Hovorům o víře si co nejdříve 
vyzvedněte po mši svaté v sakristii nebo stáhněte na farním webu. 
Vyplněné je odevzdejte co nejdříve, pokud možno do neděle 14.09. 
 
 
 

 

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ NA ZAČÁTKU ŠK. ROKU 
 

 
 

 Mší svatou letos zahajujeme školní rok poslední srpnovou 
neděli. Prosit o Boží požehnání však předpokládá stát na Ježíšově 
straně jako jeho přítel. (Jinak platí: Rozhádej se s někým a pak po 
něm něco chtěj… �) Využijme k tomu svátosti smíření. Zváni jsou 
nejen školáci, ale i všichni, kteří budou školáky novým školním 
rokem provázet: učitelé, pedagogové, rodiče i prarodiče. Kdy a kde 
se zpovídá? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCHŮZKA S RODIČI A VEDOUCÍMI AKTIVIT 
 

 Také na začátku tohoto školního roku bude dobře sejít se                
s rodiči a vedoucími farních aktivit pro děti (skautů, schol, 
maxischoly, ministrantů, školáků i předškoláků…), abychom 
společně zvážili, jak nový školní rok dobře, plodně a přínosně prožít. 

Podvihov  Po 01.09.: 17.30 – 17.50 hod. 

P. Polom 
St 03.09.: 17.15 – 17.50 hod. 
Čt 04.09.: 17.15 – 17.50 hod. 

Kyjovice Pá 05.09.: 17.00 – 17.45 hod. 
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Bude potřeba vyhodnotit stávající akce, promyslet, které z nich jsou 
smysluplné a využívané, a které tedy zachovat a které případně 
centralizovat, vypustit, dělat jinak či v jiných časech nebo které                  
z nich nahradit novými. 
 Schůzka se uskuteční na faře v neděli 07.09. v 16.00 hodin.  
Týká se všech obcí celé naší farnosti. Komu z vás záleží na tom, jak 
děti a mládež naší farnosti (ne)budou tento školní rok prožívat, 
přijďte o tom diskutovat a také nabídnout své schopnosti a síly! Děti 
prožijí školní rok tak, jak jej zvláště vy pro ně připravíte… 
 
 
 

 

PTALI JSTE SE 
 

 
 

 Dotaz pro toto číslo farního časopisu se týká dovolenosti či 
nedovolenosti kremace pro křesťana. 
 
 Faktem je, že když si otevřete ve staré Boží cestě zpovědní 
zrcadlo, nalezete tam i otázky: „Mám úmysl dáti se po smrti spálit? 
Nejsem členem spolku pro spalování mrtvol?“ Dnes se těmto 
otázkám již mnohý člověk pousměje. Ve své době měly svůj smysl. 
Byla-li kremace pojímána jako proticírkevní akt (kdo volil kremaci, 
ukazoval tím „pěst“ církvi), byla jako taková také zakázaná                         
a označena jako hřích. 
 
 Dnes je situace jiná. I když jako křesťané častěji dáváme 
přednost pohřbu do země, kremace sama o sobě není problémem                
a je dovolena. Jestli se tělo rozpadne na prach v průběhu pár let 
nebo pár chvil, není tak podstatné. Spíše řešme a nezapomeňme na 
věčný osud duše. V té souvislosti se moc přimlouvám, aby ve 
spojitosti s pohřby věřící členové rodiny přijímali vždy také svaté 
svátosti (sv. smíření a Eucharistii) a obětovali je za svého zemřelého. 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

Tam, kde odbočuje z okresní cesty do Kyjovic polní cesta Bučková, 
stojí obrázek Panny Marie. Dříve se o něj staral Josef Šindelek 
(†2013) z Pusté Polomi a byl asi poslední, kdo znal jeho příběh. 

Hana Proske z Kyjovic vzpomíná na tento mariánský obrázek někdy 
kolem roku 1850. Otce, v rakvi vezené na žebřiňáku, tehdy 
doprovázela na polomský hřbitov: ... a tak jsme s matičkou jeli 

naposledy Vrchním Polem, stále do mírného kopce, pak jsme míjeli 

kaplici mezi čtyřmi mohutným lipami, přijeli k Hranicím a Novému 

Dvoru se stromořadím až na polomská pole kolem obrázku až do 

dědiny
1
 ... 

 
 

Takové cestě dříve lidé říkali „mrtvá cesta“.  Těškovičtí i po stu 
letech takto označují úvoz, který vede přes Linderačku  a Kozíček  do 
Pusté Polomi. 

My ale budeme pokračovat dál, směrem od hřbitova k pocestnému 
kříži na Podvihovské ulici.  Ale o něm až příště... 
 
1 Podle H.Salichové, Petr Stoniš 2014 
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TV NOE NYNÍ SNÁZE 
 

 
Nemáte příjem TV Noe? Od 1. července došlo 
k výraznému zlepšení možnosti příjmu. Toto 
zlepšení se týká také velké části domácností 
v naší farnosti. Mělo by jít přijímat TV Noe na 
obyčejnou anténu (v systému pozemního 

vysílání DVB-T), bez nutnosti satelitu. 
Vyzkoušejte kanál 50 (vysílač z Ostravy). V menu televizoru je třeba 
zadat ruční vyhledání nových programů a číslo kanálu. Mladší vám 
v tom jistě pomohou! 
Rozšíření možnosti příjmů s sebou nese zvýšené finanční náklady na 
provoz nových vysílačů. Umožní ale snažší šíření radostné zvěsti –               
a to nejen mezi křesťany, ale i lidmi hledajícími. TV Noe je 
křesťanská televize, která vysílá bez reklam. Děkujeme za vaše dary 
(na TV Noe je z rozhodnutí novokněze určená část výtěžku sbírky                  
z primice a pravidelná diecézní sbírka). 
 
 
 

 

KAPLE HLUBOČEC MIMO PROVOZ 
 
Kaple v Hlubočci již prochází velkými opravami, které spočívají 
v sanaci vlhkého zdiva, rekonstrukci elektroinstalace a pořízení 
topení do lavic. Vzhledem k rozsahu a způsobu provádění prací je 
až do odvolání kaple zcela mimo provoz. Případné pohřby budou 
konány z farního kostela v Pusté Polomi. K nedělním a ostatním 
bohoslužbám a ke svátosti smíření využívejte možností ve farním 
kostele nebo kdekoliv v okolí. Ti, kteří by neměli možnost odvozu, 
mohou se obrátit na pí kostelnici v Hlubočci Hanku Draštíkovou 
(tel. č. 602 684 139), která jim dopravu zajistí. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 

 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� ne 31.08. – od 15.00 hod. na farní zahradě Farní den se scénkou 

na téma Rodina naruby; vstupné: 3 vajíčka; v případě deště se 
Farní den nekoná!!! 

� po 01.09. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 01.09. – v 17.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření                      
       a v 18.00 hod. mše svatá 
� čt 04.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 05.09. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� so 06.09. – v 11.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí                       
       sv. manželství p. Jan Pastrňák a sl. Radmila Vaculová   
� so 06.09. a ne 07.09. – při bohoslužbách žehnání předmětů 

zbožné úcty: růženců, křížků, obrázků, medailek, apod. 
� ne 07.09. – v 16.00 hod. na faře schůzka rodičů a vedoucích 

aktivit ve farnosti – viz str. 9 
� pá 12.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 13.09. a ne 14.09. – při bohoslužbách sbírka církevní školy 
� pá 19.09. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích  
       svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak  
       návštěvy nemocných na pokojích 
� so 20.09. – v 10.30 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí                       
       sv. manželství p. Tomáš Dostál a sl. Simona Slaná  
� so 20.09. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 20.09. – v 19.15 hod. na faře schůzka pustopolomských  
       varhaníků 
� so 20.09. a ne 21.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na opravu fasády farního kostela 
� ne 21.09. – v 09.00 hod. při mši svaté v Kyjovicích slavnost  
       Výročí posvěcení kaple (nebude-li kaple pro opravy mimo provoz) 
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� ne 21.09. – výlet výherců celoroční farní ministrantské soutěže 
na dny NATO do Mošnova 

� st 24.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� pá 26.09. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci                         
� pá 26.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 27.09. – v 10.00 hod. na faře schůzka MLADŠÍCH ministrantů 
� ne 28.09. – odpoledne farní výlet na Den kostelů – viz níže               
 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Podvihově 06.09. a 20.09. v 18.00 hod.  
 
 

ZMĚNY V ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH V PUSTÉ 
POLOMI: 
 

S platností od září se trvale mění a zjednodušuje způsob zapisování 
úmyslů mší svatých v Pusté Polomi, a to následujícím způsobem: 
 

Úmysly mší svatých se budou zapisovat pouze v kostele po 
bohoslužbách v sakristii přímo u faráře, a to osobně bez lístků na 
způsob „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“ 
 

Úmysly mší svatých se budou zapisovat vždy pouze na jedno čtvrtletí 
dopředu, a to asi měsíc před začátkem nového čtvrtletí (tedy 
v prosinci na leden až březen, v březnu na duben až červen, v červnu 
na červenec až září, v září na říjen až prosinec. Aby se jednalo                     
o skutečně spravedlivý systém, bude vždy včas v nedělních 
ohláškách vyhlášeno datum, od kdy se úmysly zapisují. Žádný úmysl 
(kromě kulatých výročí) nebude přijat před tímto datem. Prosím, 
nežádejte výjimky. 
 

Přímo při zápisu bude stanoveno a oběma stranami (farářem                        
i rodinou) odsouhlašeno datum mše svaté. 
 

Úmysly mší svatých na říjen až prosinec 2014 se v Pusté Polomi 
zapisují v sakristii po bohoslužbách od neděle 14. září. 
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DEN KOSTELŮ 

 

 

Milí bratři a sestry. 
Třikrát jsme společně slavili Noc kostelů. Letos i s cyklojízdou                      
a otevřením všech kaplí. Vám všem, kteří svou aktivitou, modlitbou 
a účastí, pomáháte tvořit Noc kostelů v naší farnosti, Vašim rodinám 
a všem farníkům patří pozvání na následující akci.  
Loni jsme společně navštívili dva kostely – dřevěný kostelík 
v Ostravě-Hrabové a moderní kostel Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. 
Mohli jsme si je prohlédnout a dozvědět se něco o jejich historii                     
i „zákulisí,“ pochutnat si na dobré kávě v pastoračním centru                     
a prožít společnou cestu se zpěvem a povídáním.  
Také letos chceme tento výlet zopakovat. V neděli 28.9.2014               
od 14 do 19 hodin se společně vypravíme na prohlídku dalších 
dvou zajímavých kostelů v Ostravě (bude upřesněno v ohláškách). 
Pojedeme autobusem dle níže uvedeného časového rozpisu. 
Přihlásit se je možno u kostelníků ve všech kaplích naší farnosti co 
nejdříve, nejpozději však do neděle 21.9. Cena zájezdu je stejná jako 
loni: 80 Kč pro dospělé a 40 Kč pro děti a mládež. 
 
 

     ODJEZDY AUTOBUSU:  
     14.00 – Kyjovice, kaple 
     14.15 – Hlubočec, točna 
     14.25 – Pustá Polom, 
                    parkoviště  pod kostelem 
      14.35 – Budišovice, střed 
 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


