
Moji milí farníci, 
 
spolu s pozdravem přijmete i tento list, který stále dočasně nahrazuje náš farní časopis. 
Blýská se na lepší časy! Z nařízení vlády ČR se od pondělí 11. května již může 
bohoslužeb účastnit maximálně 100 lidí. Jsem rád, že vás mohu pozvat. Pravdou je, 
že stále platí podmínka rozestupů v kostele a kaplích minimálně 2 metry, pokud 
lidé spolu nežijí pod jednou střechou, což znamená, že stovka se nás do 
bohoslužebného prostoru nejspíš nevměstná a určitě by to zvláště v malých kaplích 
nebylo ani rozumné. Co s tím? Po dlouhém uvažování jsem se rozhodl dát co největší 
šanci k účasti především na nedělních bohoslužbách, a to tak, abychom mohli dodržet 
bezpečnostní opatření a nevystavovali sebe ani druhé zbytečným rizikům. Na 
přechodnou dobu (zatím do konce května) ruším pondělní bohoslužby v Pusté Polomi 
a páteční bohoslužby v Kyjovicích. Budou nahrazeny sobotní mší svatou s nedělní 
platností. Úmysly mší svatých z pondělí a pátků se automaticky přesunou na 
sobotu. Ostatní pořádek bohoslužeb již bude tak, jak jsme byli zvyklí dříve. Tedy: 
 
 ST ČT SO NE 
Hlubočec    07.30 
Kyjovice   16.30 09.00 
Pustá Polom 18.00 18.00 18.00 10.30 
 
Využívejte tedy prosím také sobotních bohoslužeb s nedělní platností. KAŽDÝ 
FARNÍK MŮŽE BĚHEM SOBOTY A NEDĚLE ZATÍM VYUŽÍT JEN JEDNU 
MŠI SVATOU. Dejte prosím možnost také ostatním. 
 
DALŠÍ INFORMACE: 
 

 Kostel a kaple se budou otevírat 30 minut před bohoslužbami. Společná 
modlitba sv. růžence ale zatím ještě nebude. 

 Zpovídat se bude 30 minut před bohoslužbami (10 minut před mší svatou již 
kněz odchází!!!): 

o v Pusté Polomi ve středu a v pátek (v místnosti pro děti!!!) 
o v Kyjovicích v sobotu 
o v Hlubočci v neděli 

Stále platí možnost přijmout svátost smíření v odůvodněných případech 
doma nebo domluvit si svátost smíření soukromě na faře na konkrétní den                 
a hodinu na základě telefonické domluvy (tel. číslo 603 368 922). 

 Dle dispozic varhaníků již budou bohoslužby opět doprovázeny hudbou                       
a zpěvem. Kancionály však z hygienických důvodů nebude možno si zapůjčit. 
Noste svoje! 

 Mše svaté ve všední dny stále zůstanou velmi krátké. Budou prožívány 
nejkratším možným způsobem, bez promluvy a bez májových pobožností. 
Mohou je využít zvláště ti, kteří zatím nechtějí být v delším kontaktu s druhými. 



 Nedělní bohoslužby a mše svaté s nedělní platností budou obsahovat vše, nač 
jsme při nedělních bohoslužbách zvyklí. Promluva však bude zatím pouze 
krátká, a také ostatní prvky mše svaté se nebudou zbytečně prodlužovat. 

 Pro věřící i nadále platí až do úplného zrušení omezení dispenz od fyzické 
účasti na bohoslužbách. Jak s tím naložit? Doporučuji: s rozumem a se 
vztahem k živému Kristu. Pokud už rádi zajdeme do hobby marketů, fitness 
center, divadel, kin, či jinak do většího společenství lidí, bude nejspíš fajn přijít                     
i za Ježíšem. Nebo ještě lépe: napřed za Ježíšem, a teprve pak do divadel a kin. 
Na druhou stranu starým a nemocným lidem se zatím příliš nedoporučuje stýkat 
se s větším společenstvím lidí. Je to na vás… 

 Všechny výše zmíněné záležitosti jsou určeny pouze pro lidi, kteří nejsou 
v karanténě a nevykazují příznaky nemoci COVID-19 (např. kašel, dušnost, 
teplotu, náhlou ztrátu chuti a čichu). Požadované podmínky platí rovněž pro 
kněze, který duchovní službu poskytuje. 

 Před vstupem do kostela si u vchodu vždy vydezinfikujte ruce a rozesaďte se 
tak, abyste dodrželi požadované rozestupy. Noste roušky! 

 
EKONOMICKÉ INFORMACE: 
Obracím se na vás také s velkou prosbou. Jako spoustu jiných subjektů, rovněž i naši 
farnost koronavirová krize zasáhla i ekonomicky. Dvouměsíční výpadek sbírek, 
zvláště v Pusté Polomi, je znát. Konkrétně v Pusté Polomi potřebujeme v brzké době 
udělat fasádu komunitního centra a dlažbu kolem něj, doplatit k dotacím náš 
spolupodíl na restaurování hlavního oltáře a bočních obrazů, sochy před 
kostelem a opravy varhan, dosluhuje též plynový kotel na faře, plus samozřejmě 
běžné provozní náklady. Něco ještě našetřeno máme, přesto k pokrytí všech letošních 
předpokládaných nákladů nám bude v Pusté Polomi scházet ještě cca 200 až 300 tisíc 
korun. Možná, že krize zasáhla ekonomicky i vás, možná jste naopak něco ušetřili a 
rádi byste to nabídli. Jistě je možné to, co jste třeba odkládali stranou v době, kdy mše 
svaté a sbírky nebyly, nabídnout, až zase přijdete do kostela. Stejně tak můžete svůj 
dar předat také kostelníkům či faráři. A uznáte-li za vhodné, můžete svůj dar poslat 
přímo na účet farnosti: 
 

Pustá Polom: 2300836298/2010; variabilní symbol pro kom. centrum je 7777777 
Kyjovice      : 2800836307/2010 
Hlubočec     : 2600836302/2010 
Podvihov     : 2900836304/2010 
 

Na dary si můžete vyžádat od svého faráře potvrzení pro snížení daňového 
základu. Rád vám ho vystavím! Moc díky za veškerou vaši podporu! 
 
Snad jen pro úplnost: V sobotu 16.05. a v neděli 17.05. je při bohoslužbách sbírka 
na pomoc pronásledovaným křesťanům. 
 
Tak to je pro dnešek asi všechno. Držme se a těším se s vámi na viděnou! 

P. Zdeněk Šimíček, váš bratr a farář  


