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Kde člověk končí, 
tam Bůh začíná… 

 

(P. Vojtěch Kodet) 
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Narozen: 18.05. 1920 
 

Zvolen papežem:  
16.10. 1978 
 

Umírá: 02.04. 2005 
 
Blahořečen: 01.05. 2011 

 
NEBOJTE SE! 

 

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,  
z něhož by člověk mohl a musel mít strach. 

Nebojte se toho, co jste sami vytvořili,  
nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil  
a čím je den ode dne více ohrožován! 

A konečně, nebojte se sami sebe! 
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl  
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“  

 

Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. 
Je nutné, aby zesílila jistota,  

že existuje ten, kdo drží v rukou osudy  
tohoto pomíjivého světa,  

kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,  
kdo je alfou i omegou. 

A tento někdo je Láska...  
Jen on se může plně zaručit za slova  

„Nebojte se!“. 
 

(Podle knihy Jana Pavla II. „Překročit práh naděje“)  
 

Jan Pavel II. – Nebojte se! 
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Při posledních zamyšleních nad svátostí smíření jsme si 

měli uvědomit krásu a hodnotu této svátosti. Uvědomili jsme si, 
že je to svátost Boží lásky, svátost naší záchrany, svátost, která 
nejen odpouští, ale také posiluje. 

 

Dnes už se začneme zamýšlet nad tím, jak tuto svátost 
dobře prožít. Můžeme vyjít z evangelního podobenství o 
marnotratném synovi (Lk 15,11-32): Je mezi vepři. To je obraz 
hříšníka, který opustil otcovský dům. Všímejme si toho, co 
dělá. Bible říká: 

 
 

1. Šel do sebe a řekl si: „Vstanu a půjdu k svému otci.“ Tedy 
učinil rozhodnutí obrátit se: Odvrátit se od hříchu, vrátit se k 
otci. A o to jde ve svátosti smíření na 1. místě: Nejen chtít se 
vyzpovídat, ale chtít se obrátit. 
2. Syn uvažuje, co otci řekne: „Řeknu mu: Otče, zhřešil jsem 
proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden nazývat se tvým 
synem. Přijmi mě aspoň jako jednoho z nádeníků.“ Tedy druhý 
důležitý bod: Příprava na smíření. 
3. Upřímné vyznání. Co si připravil, to otci upřímně říká: 
„Otče, zhřešil jsem...“ Teprve pak následuje odpuštění. 
 

Tedy ještě jednou: Pokud chceme dobře prožít svátost 
smíření, 3 věci jsou důležité: 

 

� obrácení 
� příprava 
� upřímné vyznání. 

 

 O jednotlivých částech svátosti smíření si budeme 
vyprávět – dá-li Pán Bůh – zase příště. 

Rosteme v poznání 
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 Jak se zpočátku zdálo, že o dotazy moc zájem nebude, 
tak nyní dotazy již „čekají ve frontě“. Proto prosím o trpělivost. 
Bude na ně odpovídáno průběžně – zpravidla v tom pořadí, 
v jakém přišly. 
 Dotaz pro dnešní číslo je z Podvihova: Vyslechla jsem 
rozhovor dvou studentek, jedna byla věřící a druhá ne. Přely 
se o to, kdo je Maří Magdalena a kým byla. Nevěřící trvala na 
tom, že byla lehkou ženou a hříšnicí a Ježíš ji zbavil sedmi 
démonů a napravila se až právě při setkání s Kristem. Věřící 
trvala na tom, že byla Ježíšovou učednicí – společnicí                    
a následovala Ježíše i na Křížové cestě a byla přítomna jeho 
smrti. Byla první, které se Ježíš zjevil po zmrtvýchvstání.  
Kdo má pravdu? 
 Vypadá to tak, že pravdu mají obě studentky. Marie 
Magdalská pocházela z rybářského města Magdaly na 
západním břehu Tiberiadského jezera, o němž se jeden ze 
starých židovských textů zmiňuje jako o hnízdu neřesti, které 
zničí Bůh. To by vysvětlovalo obecně známou špatnou pověst 
Maří Magdaleny. Lukášovo evangelium (Lk 8,2) také výslovně 
svědčí o tom, že z Marie Magdalské Ježíš vyhnal sedm zlých 
duchů. Byla nejprve veřejnou hříšnicí, ale setkala se s Ježíšem, 
a ten ji proměnil. Její hřích změnil na velkou a čistou důvěrnost, 
blízkost. V evangeliu (Lk 8,2-3) je uváděna jako první mezi 
ženami, které Ježíše a jeho učedníky doprovázely. Spolu 
s Pannou Marií, apoštolem Janem a dalšími ženami stála pod 
Ježíšovým křížem (Jan 19,25) a byla při jeho pohřbu (Mt 
27,61). V neděli časně ráno pak byla mezi ženami, které přišly 
k prázdnému hrobu (Lk 24,10), setkala se se vzkříšeným 
Ježíšem a měla zprávu o to oznámit Ježíšovým učedníkům (Jan 
20,11-18). 

Ptali jste se 
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 A pojďme na výlet – třeba do 
kaple v Hlubočci.  

Také v Hlubočci se čas od času 
koná sbírka na opravy kaple. Je už to 
nějaký pátek, co jsme začali společně 
řešit otázku, na co vlastně budeme 
šetřit. Již delší dobu se vznášely 
pochybnosti nad stavem 
elektrofonických varhan, objevil se 
nápad pořídit do kaple topení, 
abychom tam v zimě moc nemrzli, 
kaple je vlhká… 

 Dobrou zprávou je, že Obec Hlubočec již podala dvě 
žádosti o dotaci na odizolování kaple, čímž by se pořešila její 
vlhkost.  
 Pokud jde o varhany, byl povolán diecézní organolog, 
aby posoudil jejich stav. Dle jeho vyjádření se jedná o nástroj 
z bývalé DDR zhruba z 80. let 20. století. Prozatím jsou 
funkční, nicméně kdykoliv může dojít k poruše znemožňující 
jejich další provoz, která by byla asi jen velmi těžko opravitelná 
vzhledem k nedostatku náhradních dílů na tento dnes již 
zastaralý typ elektrofonického nástroje. Dle diecézního 
organologa je proto žádoucí již předem uvažovat nad řešením 
situace. Nabízí se vpodstatě trojí řešení: 

1. Opravit staré harmonium, které je na kůru. Tato oprava 
by vyšla cca na 35 tisíc Kč. Je to však přece jen 
harmonium se svým klasickým zvukem. 

2. Pořídit nový digitální nástroj i s pedály, který napodobí 
zvuk skutečných varhan, a který vyjde na cca 150 tisíc 
Kč. 

Kaple v Hlubočci 
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3. Pořídit skutečné píšťalové varhany (nebo třeba jen 
pozitiv bez pedálů). Nejjednodušší malý pozitiv vyjde 
asi na 300 tisíc, skutečné varhany jdou do milionů. 

Rada kaple se po více jednáních a po shlédnutí a poslechu 
digitálních varhan v Kyjovicích přiklonila k variantě č. 2. 
 Pokud jde o topení, připadá v úvahu nejspíš jen topení do 
lavic pod klekátka, které sice nevytopí prostor, ale zahřívají 
aktuálně účastníky bohoslužeb. Má to ovšem několik zádrhelů: 
Stávající elektroinstalace má také již  cosi za sebou                          
a pravděpodobně by nové topení „neutáhla“. Takže topení                  
i s elektroinstalací? To ovšem vyžaduje elektroprojekt, což také 
není levná záležitost. 
 Kde na to všechno při frekvenci bohoslužeb 1x za 14 dní 
a průměrné nedělní sbírce cca 1.100 Kč vzít? 
 Určité cesty by byly. Byli jsme upozorněni na zajímavé 
nadace OKD a ČEZ. Je možno žádat na varhany i na topení. 
Obě nadace však již pro letošek zastavily přijímání nových 
žádostí o podporu. Tak snad příští rok. 
 
 Na co teda šetříme? Závěr z několika jednání Rady kaple 
je následující: Vstoupíme do jednání s Obcí a požádáme, aby 
pro příští rok Obec Hlubočec podala žádosti na nadaci OKD              
i ČEZ, a to jak na pořízení digitálních varhan, tak i na novou 
elektroinstalaci a topení. Co z toho vyjde, dnes nikdo neví. 
Pokud bude podpořeno cokoliv, budeme za to vděčni. Do té 
doby s vděčností přijmeme 20 tisíc Kč, které má Obec 
připravené pro naši kapli a použijeme je na zaplacení 
elektroprojektu. No a šetřit budeme na naše spolupodíly 
k případným úspěšným dotacím. Které to budou, to se teprve 
uvidí.  

A kdo ví? Třeba do té doby, než nám nějaká dotace 
„spadne do klína“, na něco našetříme i sami… ☺ 
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 V pondělí 11. dubna 2011 proběhla 
na OÚ schůzka zástupců představitelů 
obce Kyjovice (p. starosty Ing. Ctibora 
Vajdy, p. místostarosty Ing. Zbyňka 
Petrušky a p. Vlastimila Kupky)  se 
zástupci Rady kaple (faráře P. Zdeňka 
Šimíčka, pí Jindřišky Vdovičíkové a p. 
Jaroslava Grygara), na které se 
projednávala rekonstrukce zvonice. 
Účastníci byli seznámeni s nabídkou firmy 
Impuls – B, která vznikla na základě 

místního šetření v kapli. Oproti původním odhadům je cena 
vyšší, což je způsobeno především nutností provést některé 
práce, s nimiž se původně nepočítalo. S ohledem na současný 
stav upevnění a pohonu zvonů bylo rozhodnuto, že práce budou 
provedeny v plném rozsahu. Finanční spolupodíl Obce 
Kyjovice a věřících bude (po dalším jednání mezi P. Zdeňkem            
a p. starostou) následující: Obec Kyjovice přispěje částkou 
130.000 Kč, společenství věřících z Kyjovic částkou 120.000 
Kč. Termín realizace: do 15.06.2011. 
 
K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili z těchto důvodů : 

o stav současné převodovky, nevhodnost stávajícího řešení 
– táhlem je pohyb zvonu násilně měněn, vznikají velké 
mechanické rázy, které mohou poškodit zvon, ale též 
statiku věže 

• lineární motory, které se budou montovat, nejsou 
nijak mechanicky spojeny se zvonem, 
k rozhoupání dochází působením magnetického 
pole, nevznikají mechanické rázy 

Kaple v Kyjovicích 
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o zavěšení není vyhovující, u umíráčku může při 
poškození závěsu dojít k pádu zvonu na zvonící obsluhu 

o automatika zvonění musí obsahovat i elektroniku hodin, 
která je společná i pro věžní hodiny 

o při vynechání kterékoliv části dále uvedené, a následné 
realizaci později by celková částka byla ještě vyšší 

Budou provedeny tyto práce : 
� demontáž, repase a drobné opravy všech zvonů 
� demontáž nevyhovující konstrukce, na které jsou zvony 

nyní 
� montáž nové konstrukce pro upevnění zvonů 
� upevnění zvonů na nové závěsy 
� montáž pohonů (lineárních motorů) na všechny tři zvony 
� montáž rozvaděče s elektronikou pro řízení zvonů                

a hodin 
� montáž hodinového stroje, číselníku, ručiček a bicího 

kladiva pro odbíjení hodin 
� nastavení automatiky zvonů 

Jaroslav Grygar 
 

 

 
„V Kristu zapus ťte kořeny, na něm postavte základy, pevně 
se držte víry.“ (Kol 2,7) 
 

Pěkné městečko Štramberk se stalo ve dnech 8. a 9. 
dubna místem Diecézního setkání mladých. Zúčastnilo se ho 
více než šest set mladých ze všech koutů ostravsko-opavské 
diecéze. 

Program pátečního večera se odehrával na místním 
náměstí, kde všechny přivítal otec biskup František Václav 
Lobkowicz. Z pódia zazněla svědectví mladých, kteří byli na 

Byli jsme na Diecézku 
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setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. v Kolíně nad 
Rýnem a také vyznání mladé dívky, která se připravuje na 
přijetí svátosti křtu. Následoval koncert ostravské kapely 
Credenc a muzikálové představení Živé pašije. Nocleh zajistili 
pořadatelé setkání v místní základní škole. 

Já jsem jela na setkání mládeže až v sobotu ráno. 
Vypravila jsem se tam s bráchou, s Misionářkami lásky                    
a romskými dětmi z Ostravy-Přívozu. Vlakem jsme do 
Štramberku dorazili kolem 8 hodin. Došli jsme do školy, kde na 
nás čekali mladí usměvaví pořadatelé, kteří nás zapsali do 
seznamu účastníků a dali nám náramky se jmény, zpěvník                 
a potřebné informace. 

Sobotní program jsme společně se všemi mladými 
zahájili modlitbou a rozjímáním pomocí scénky o našem 
chování k druhým lidem.  

Během dopoledne probíhalo více než 20 workshopů. 
Každý si mohl vybrat z pestré nabídky podle toho, co ho 
zajímá. Workshopy byly sportovní například fotbal, volejbal, 
slaňování, bojové umění, kulturní - třeba divadelní představení. 
Dále vzdělávací - o historii Štramberku, o myslivosti, o politice, 
také cestopisné například o životě v USA, v Ugandě                       
a v Ekvádoru. O své zážitky a zkušenosti se s mladými rozdělili 
lidé, kteří v těchto zemích nějaký čas žili. Několik témat bylo 
z oblasti duchovního života. 

Mě zaujala a zúčastnila jsem se přednášky o okultismu                
a sektách, kterou přednášel zkušený kněz Tomáš Mlýnek.               
A ještě jsem si vybrala povídání sestry boromejky, jednoho 
manželského páru a kněze, o volbě životního povolání.  

Po dobrém obědě byl čas poznat město Štramberk, 
včetně Trúby, okolní přírody, lomů, skal. 

Ve dvě hodiny odpoledne na náměstí začala křížová 
cesta. Kluci nesli velký dřevěný kříž ulicemi Štramberku. Byly 
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čtyři zastavení, a na každém se četl úryvek z Písma a krátká 
modlitba. 

Cílem rozjímání o Ježíšově utrpení se stal areál bývalého 
lomu, na jehož vrcholu byl kříž vztyčen. V prostorách 
vytěženého lomu následovala mše svatá pod širým nebem, 
kterou sloužil biskup František s mnoha kněžími. Na závěr mše 
svaté nás biskup pozval do Madridu na setkání se Svatým 
otcem, které se uskuteční v srpnu. I přes chladno a vítr bylo 
setkání plné radosti a svěžesti mladých. Byla jsem na několika 
podobných setkáních, děkanátních, diecézních nebo také 
celostátním, každé takové setkání je pro mě příjemným 
odpočinkem a povzbuzením do každodenního života.  

Lucie Linartová 
    

    

    
Aneb PUTOVÁNÍ Aneb PUTOVÁNÍ Aneb PUTOVÁNÍ Aneb PUTOVÁNÍ SSSS    MARIÍ NA CVILÍNMARIÍ NA CVILÍNMARIÍ NA CVILÍNMARIÍ NA CVILÍN        

 
 

POZOR, ACHTUNG, ATTENTION!!! 
Kdo má dávat pozor? 

Všichni školáci z náboženství od 1. do 9. třídy. 
 
Proč? Protože je tu další akce právě pro ně! Tentokrát vyrazíme 
na Cvilín u Krnova a budeme moci s Marií prožít kus jejího 
života. 
 
KDY:  pátek 27. května 2011 až neděle 29. května 2011  
KDE:  fara na Cvilíně u Krnova + bližší i vzdálenější okolí 
ZA KOLIK:  200 Kč (ministranti a schola 100 Kč) 

Minitábor s Pannou Marií 
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CO MŮŽEŠ ČEKAT?  
 
� Když putování, tak pořádné! Svezeme se autobusem               
a vlakem do Krnova a pak nás čeká pěškobus na poutní místo 
na Cvilíně. Odměnou nám bude krásný výhled do okolí, snad                    
i večeře a večer plný zábavy.  
� Marie také putovala a navštívila tetu Alžbětu. My na 
Cvilíně navštívíme poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné. 
� Chcete být bonbonářem? Budete mít příležitost! Že 
nevíte, kdo to je? Abyste to zjistili, musíte prostě jet s námi ☺. 
� Marii se v Betlémě narodil Ježíš. Narodí se i nám? 
� Aby se nám dobře usínalo, přijde i večerníček jako             
od maminky. Jenže nebude ani od maminky ani z televize ☺. 
� Budeme také hledat a nacházet. Co anebo koho? Uvidíš! 
� Celý minitábor zakončíme mší svatou a dobrým obědem, 
po kterém se rozjedeme domů. 
 
Přihlášky s podrobnostmi dostali školáci v náboženství, 
vyplněnou přihlášku spolu s penězi je možno odevzdat kdykoliv 
po bohoslužbách, v náboženství či na faře – nejpozději však do 
20. května 2011. Čím dřív – tím líp, kapacita je omezená! 
 
Za organizační tým moc zvou P. Zdeněk Šimíček  
a Barbora Vavrečková (Barbora.Vavreckova@seznam.cz,  
mobil 731 625 826). 

  
Vstupujeme do měsíce května, který v naší církvi bývá 

měsícem mariánským. Pojďme společně Pannu Marii oslavovat 
i prosit. Pojďme využít mateřské přímluvy Té, kterou lidská 
zbožnost i zkušenost označila jako „Prosící všemohoucnost“. 

Májové pobožnosti 
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Letošní mariánské májové pobožnosti 
prožijeme společně s blahoslaveným 
papežem Janem Pavlem II. Součástí 
májových pobožností budou také májová 
čtení z knihy Momentky ze života Jana 
Pavla II., ve které se hned v úvodu říká: 
„Jako vypálená žhavým železem je stopa, 
kterou za více než čtvrt století zanechal 
v církvi a ve světě Jan Pavel II.“ Po této 
stopě se budeme snažit jít při četbě této 

sbírky papežových výroků, gest a krátkých příběhů o jeho 
povaze, názorech i službě. Budeme poznávat jeho lidskost, 
humor, slzy i hloubku ducha. A budeme také zpívat a modlit se. 
Udělejme si májové pobožnosti krásné a hluboké – ke cti 
Kněžny máje, ke cti nově blahoslaveného papeže a k našemu 
posvěcení. 
 
Kdy a kde se k májovým pobožnostem budeme scházet? Bude 
tomu vesměs podobně jako v loňských letech: 
 
Pustá Polom: v pondělí, ve středu a ve čtvrtek (kromě 02. a 04. 
05.) v 18.00 hod. bude mše svatá spojená s májovou pobožností 
Kyjovice:  pondělí až sobota májové pobožnosti denně v 18.00 
hod.; v pátky bude májová pobožnost spojená se mší svatou 
Hlubočec: májové pobožnosti denně v 18.00 hodin; ve středu 
04.05. májová pobožnost spojená se mší svatou 
Podvihov: májové pobožnosti ½ hodiny před nedělními 
bohoslužbami a v pondělí 02.05. v 18.00 hod. májová 
pobožnost spojená se mší svatou; dle zájmu věřících i častěji 
RC Hrabyně: májové pobožnosti kromě soboty a kromě 01., 
04. a 08.05. denně v 15.00 hod. 
 

Jste srdečně zváni! 



 13

  
V sobotu 04.06. 2011 uskuteční se děkanátní pouť za obnovu 
rodin a nová duchovní povolání k Panně Marii do Frýdku. 
Pojedeme z naší farnosti společně. Odjíždět se bude kolem 
13.30 hod. a autobus zastaví ve všech obcích naší farnosti – 
tedy v Podvihově, Hlubočci, Pusté Polomi, Kyjovicích, a také 
v Budišovicích a v RC v Hrabyni. Místa a časy odjezdů budou 
upřesněny v dalším čísle farního časopisu a v ohláškách. Návrat 
kolem 21.00 hod.  
 Za co víc prosit, než za obnovu rodin a nová duchovní 
povolání?! Připočteme-li k tomu již teplé letní období, pak je to 
určitě dost dobrý důvod zúčastnit se – třeba s celou rodinou.  
 Zapisujte se po bohoslužbách v sakristiích kostela i kaplí 
– nejpozději do neděle 22.05.2011. Jízdné se platí při zápisu          
a činí: pro dospělé 200 Kč, pro děti 100 Kč, ministranti a schola 
zdarma. 
 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 
� ne 01.05. – v kostele v Pusté Polomi v 15.30 hod. první 

májová pobožnost s recitovaným pásmem Popelka 
Nazaretská; recituje Tomáš Koliander 

� po 02.05. – v Podvihově v 17.30 hod. příležitost ke sv.  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá s májovou pobožností 
� st 04.05. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv.  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá s májovou pobožností 

Pouť do Frýdku 

Informační servis 
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� pá 06.05. v 8.30 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 
příležitost ke sv. smíření a bohoslužba slova se sv. 
přijímáním  

� pá 06.05. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 07.05. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 07.05 – od 16.30 h. návštěvy nemocných v RC Hrabyně 
� ne 08.05. – ve 14.30 hod. na faře oslava Dne matek 
� st 11.05.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
      dospělých ke svátostem  
� so 14.05. – v 11.00 hod. si v kapli v Kyjovicích udělí sv. 

manželství p. Roman Vilášek a sl. Marie Žídková 
� so 14.05. -  v RC Hrabyně po mši sv., která začíná v 15.30 

h., příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných; sv. smíření 
od 14.45 hod. 

� so 14.05. v RC Hrabyně a ne 15.05. při všech bohoslužbách 
sbírka na TV Noe 

� pá 20.05. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� pá 20.05. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 21.05. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 21.05. – v 18.00 hod. na faře Spolčo mládeže 
� ne 22.05. – při mši sv. v Hlubočci a v Kyjovicích sbírka na 

opravy kaple a v Pusté Polomi sbírka na opravy farního 
kostela 

� st 25.05.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
      dospělých ke svátostem  
� pá 27.05. až ne 29.05. – pro děti a mládež z náboženství 

minitábor s Pannou Marií na Cvilíně – viz str. 10 
 
MOŽNOST ZAKOUPENÍ KANCIONÁL Ů 
Nemáte kancionál? Nebo ho už máte „omodlený“? Nebo jej 
chcete někomu darovat? Máte možnost si jej průběžně 
objednávat u o. Zdeňka po bohoslužbách v sakristii, a to za 
zvýhodněnou cenu 170Kč.Běžná cena v obchodech činí 189Kč. 
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FARNÍ KNIHOVNA  
Jsem vděčný za snahu jednoho z našich farníků iniciovat vznik 
farní knihovny s náboženskou tématikou. Část knih by byla 
farní knihovně darována, část zapůjčena. V knihovně by se 
nacházela náboženská literatura pro dospělé i pro děti. 
Knihovna by se nacházela na faře. Za půjčování knih by se nic 
neplatilo. Je však třeba nejprve zjistit, zda-li by o tuto záležitost 
byl vůbec zájem. Otázka tedy zní: Chodili byste si půjčovat do 
farní knihovny do Pusté Polomi knihy s náboženskou 
tématikou? Pokud ano, sdělte to o. Zdeňkovi osobně nebo 
lístkem do krabičky na dotazy v našem kostele či kaplích, a to 
nejpozději do 22. května. 
 
PUZZLE SE SVATÝMI  
Cože? Vaše děti či vnoučata se nudí?  
Pusťte jim na internetových stránkách naší farnosti  
(www.pustapolom.cz/farnost) v sekci Pro děti elektronickou 
hru Puzzle se svatými. Děti si jej mohou skládat na čas a při 
tom se leccos zajímavého dovědět. 

 
Klečí muž před svatostánkem a upřímně se kaje: „Odpusť mi, 
Bože, můj veliký hřích. Vychoval jsem syna politika..“ 
 

V jednom kostele měli pamětní knihu, do které jeden 
návštěvník napsal: „Váš kostel je krásný, ale moje holka je 
pěknější.“ Faráři to nedalo a do knihy dopsal: „Počkej, až ta 
tvoje holka bude tak stará jako náš kostel!!!“ 
 

Přijde chlap do hospody a volá: „Chlapi, přejel jsem velkého 
černého psa s bílým obojkem. Čí je to? … Ničí? … A jéje… 
Tak to jsem asi přejel faráře… 

Bavíme se s církví 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 
 
 


