
KRONIKA
PUSTOPOLOMSKÉ FARNOSTI

ROK 2018

Budoucím čtenářům pozdrav a přání pokoje ve jménu Páně!

Následujeme chvályhodný zvyk našich předků, zachovat pro budoucí pokolení události hod-
né paměti a poučení. Vedení tímto historickým zvykem poznamenali jsme některá významná
vyročí připadající na rok 2018 a současně události, které se odehrály v naší farnosti v jeho
průběhu.



Farnost Římskokatolická farnost Pustá Polom
Slezská 32, 747 69 Pustá Polom

Farář: Zdeněk Šimíček

Dieceze: Biskupství ostravsko-opavské
Biskup: Mons. František V. Lobkowicz, OPraem.
Pomocný biskup : Mons. Martin David
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Pustopolomská farnost byla v roce 2018
součástí římskokatolické církve, kterou spravoval bis-
kupem jmenovaný kněz. Byla jednou z 276 farností
ostravsko-opavské diecéze a bylo tomu tak od r.
1996 , kdy tato diecéze vznikla.

Dříve byla součástí olomoucké diecéze , děka-
nátů hradeckého a bíloveckého. Patřila mezi nejstar-
ší farnosti vůbec, neboť první zmínka o Pusté Polomi
z roku 1238 je současně potvrzením její christiani-
zace a přítomnosti mnichů kláštera premonstrátů z
Hradiska u Olomouce.

Hlavní chrám farnosti byl kostel sv. Martina
v Pusté Polomi vystavěný v letech 1802 až 1804 ,
když starý a zchátralý románský kostel z 13. století
byl zbourán. Bohoslužby se konaly rovněž v Kyjovi-
cích v kapli sv. Víta, v Hlubočci v kapli sv. Jana a Pav-
la a v kapli sv. Víta v Podvihově.

Děkanát hlučínský : Martin Šmíd, ŘKF Hlučín od 1/7 2019
Děkan : Pavel Kuchař, ŘKF D. Benešov



• Slavností svaté Hedviky uctila ostravsko-opavská diecéze v úterý 16. října svou
patronku. V tento den biskup František Václav Lobkowicz udělil ocenění věřícím,
kteří se dlouhodobě angažovali ve svých farnostech. Za nezištnou službu v naší
farnosti byl oceněn také náš dlouholetý kostelník pan Bedřich Stoniš.

• Na poutním místě Maria Hilf proběhla v sobotu 12. května diecézní pouť rodin.
Na Maria Hilf dorazilo více než 400 poutníků. Na této pouti u příležitosti 300.
výročí bylo možno získat plnomocné odpustky

• Ve farnostech diecéze proběhly petice proti tzv. istanbulské úmluvě. Ve shodě s
tímto čeští a moravští biskupové na Velehradě podpořili tuto petici na ochranu
manželství, ve které se definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy. Od-
mítli tak snahy poslaneckého návrhu tzv. manželství pro všechny.

• V červnu proběhl v Ostravě již osmý ročník křesťanského hudebního festivalu
Slezská lilie.

• V celé zemi proběhly oslavy 100 letého trvání samostatného Československa
(1918). Zvlášť bolestně jsme si připoměli okupaci německými nacisty v roce
1938, komunistický převrat v roce 1948 a okupaci vojsky Varšavské smlouvy v
roce 1968.

Bedřich Stoniš v listopadu tohoto roku
oslavil osmdesát let Narodil se a žĳe ve
farnosti Pustá Polom, 55 let trvá jeho
manželství s paní Vojtěškou.
Po aktivním pracovním životě se ujal
kostelnické služby ve farním kostele sv.
Martina v Pusté Polomi
Tu konal obětavě a precizně, zvláště v
letech, kdy se kostel opravoval a pan
Bedřich vzal mnoho starostí i prací na
sebe.
Přes vážné zdravotní potíže a pobyt v
nemocnici se vrátil znovu ke kostelnic-
ké službě s veškerou péčí a obětavostí.
Kněz ve farnosti se na něj mohl plně
spolehnout.

UDÁLOSTI FARNOSTI A DIECÉZE V ROCE 2018

• V katedrále Božského Spasitele v Ostravě oslavil své 70. narozeniny Mons.Franti-
šek Václav Lobkowicz (1948)

• Ve dnech 1. a 14. ledna probíhala v diecézi Tříkrálová sbírka, jejíž výnos opět pře-
konal rekordní výši. Více než 2 500 kolednických skupinek přĳalo od štědrých dár-
ců částku ve výši 17 853 552 Kč, což bylo asi o 2 miliony Kč více než v roce 2017.
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• V Brně se konala v červenci Katolická charismatická konference.

• 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu proběhl v sakrálních prostorách
23 měst a obcí Moravskoslezského kraje ve dnech 4. - 28. září

• Římskokatolická církev v ČR se připojila k iniciativě britské ambasády a poprvé
u nás připomenula výročí konce první světové války 11. listopadu 2018 ve 13.30
hod. vyzváněním zvonů v kostelích ostravsko-opavské diecéze.

• Arcibiskup Charles Daniel Balvo se stal 22. listopadu v Praze apoštolským nunci-
em, diplomatickým zástupcem Vatikánu v ČR. Pochází z Brooklynu, hovoří čeky a
působil na Novém Zélandu a Africe.

• Na základě pastýřského listu sv. otce Františka bylo ustanoveno farním kněžím
slavit v největších svátcích tohoto roku 10 mší svatých za zemřelé dárce. Tak bylo
obnoveno plnění fundačních povinností, plynoucích z dávných darů, které byly v
roce 1938 a 1948 zkonfiskovány.

• Po mši svaté v neděli 11. února ve Skřipově odhalil pomocný biskupMartin David
pamětní desku Mons. Vojtěcha Tkadlčíka, jenž ve Skřipově působil v letech 1974
až 1989. Mons. Vojtěch Tkadlčík v minulosti také ovlivnil úroveň duchovní hudby
našeho chrámového sboru , v němž osobně působil .

• V říjnu lidová strana (KDU-ČSL) uspořádala pustopolomský orientační běh s vý-
těžkem prostavbu komunitního centra.

• Do základů komunitního centra byl instalován posvěcený křížek (29. 4. 2018).

• Dne 15.12. posvětil páter Zdeněk Šimíček zvon pro podvihovskou kapli, který
zakoupila městská část Opava-Podvihov.

V tomto roce jsme si také připomněli
• 1238 - první zmínka o existenci farnosti a farního kostela sv. Martina v Pusté Po-

lomi. Pustá Polom se stává klašterním statkem premonstrátorů z Hradiska u Olo-
mouce.

• 1928 - farářem se stal Josef Bašný, kooperátorem Vojtěch Bílek

• 1938 - Vojtěch Bílek byl mobilizován jako vojenský kurát, byla ukončena činnost
Orla a Cyrilské jednoty, biskupem Josefem Nathanem v Branticích byli jmenováni
členové válečné farní rady a německými protektory byly ztkonfiskovány farní nada-
ce.

• 1948 - V tomto roce proběhl komunistický převrat , byl vynucen odchod kaplana
Vojtěcha Zábranského.

• 1968 - proběhla demolice kaple Božího těla na návsi, Theodor Sýkora zahájil taj-
nou sbírku mědi a cínu na odlití zvonů do farního kostela

• 1988 - Administrátor excurrendo z Hrabyně , Miroslav Dibelka byl církevním ta-
jemníkem přeložen do Bělotína z důvodu velkého povznesení aktivity a religiozity
zdejší farní mládeže a podpory petice Augustína Navrátila za větší víru náboženské
svobody.

• 1988 - Dlouholetý varhaník a zakladatel Cyrilské jednoty v kostele sv. Martina,
Alois Stoniš se vzdal po 70 letech věrné služby ve věku 88 let vedení chrámové
hudby.
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PUSTÁ POLOM 1238 – 2018

Tohoto roku jsme oslavili 780 let od okamžiku , kdy markrabě moravský Přemysl udělil
polomský újezd premonstrátům z Hradiska. Lze předpokládat, že bezprostředně poté
vznikla i farnost i když první zmínka o farním kostele sv. Martina u náspochází z roku
1276.

Historie Pusté Polomi je historií křesťanského společenství. K tomuto výročí uspořádal
obecní úřad velkou výstavu v prostorách školní tělocvičny, kurátorem byl p. Vlastimil
Hrádek, ředitel místní školy. Svými příspěvky se na výstavě podílely veškeré zájmové
skupiny a spolky. Farnost v obrazech a komentářích prezentovala život společenství i
svou historii.

V tom roce byly také objasněny události kolem stavby kostela v roce 1576 a to s
přispěním kronikáře p. Tomáše Sanka z Nových Sedlic a historika p. Jana Fryčky z
Těškovic. Stavba kostela byla opravdu realizována, nikoliv však v Pusté Polomi , jak se
doposud uvádělo, ale v Mokrých Lazcích. Dřevěný kostel postavil pro zbytek pustopo-
lomských katolíků Mikoláš Jindřich Tvorkovský z Kravař, když kostel sv. Martina v Pusté
Polomi ovládli v této době protestanti.

Za necelých 8 století ve farnosti působilo do roku 2018 více jak 101 farářů , kaplanů a
pomocných kněží . Průměrná doba duchovní služby faráře činila 25 let , mnozí z nich
zde strávili po vysvěcení celý život , mnozí byli současně učiteli , staviteli i hospodáři.

Významnými osobnostmi byli také varhaníci, kostelníci a členové farních rad a farníci.
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2018

Provozní náklady farního společenství byly již tradičně v největší míře pokryty z pří-
spěvků a darů farníků. V příjmech farnosti nebyly zahrnuty hodnoty obětavé práce
farníků při údržbě a opravách kostela, kaplí, fary, farní zahrady a farních prostor.

Velké opravy a investice byly pokryty státními i obecními dotacemi I stědrými dárci z
řad věřících.

Ekonomická rada organizovala výstavbu komunitního centra, restauraci hlavního oltá-
ře ( Bittnerovi z Petřvaldu ) a opravu kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova – kaple Boží-
ho Těla u fary a sokl kostela, na které stát přispěl dotací ve výši 450 000 Kč.

Výstavba komunitního centra byla rozpočtována ve výši 6,2 miliony Kč. Proinvestováno
bylo 2,7 milionů korun, přičemž zdrojem byla dotace IROP ve výši 1,9 milionů kč, dar
obce ve výši 600 000 kč a soukromé dary a příspěvky.

Firma dr. Tralichové realizovala modernizaci pohonu zvonů a hodin ve farním kostele.

Do plánu byla zařazena oprava varhan, která bude uskutečněna za přepokladu dotace
z diecéze.

Ke změně stavu nemovitého majetku farnosti pozemků v katastru Pusté Polomi nedo-
šlo.

Závěrečné zůstatky účty farních obcí byly kladné. Je to jak opatrným hospodařením,
tak také štědrostí farníků, obcí i státu , jež se v tomto roce těšili příznivé ekonomické
konjunktuře v České republice.
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Zůstatek k
1.1.2018

Sbírky
Dary

Příspěvek
obce

Dotace
státu Ostatní Příjem celkem

Pustá
Polom 693 140 902 054 200 000 2 353 880 133 117 3 589 051

Kyjovice 279 158 222 389 222 389

Hlubočec 114 191 79 127 79 127

Podvihov 72 414 12 952 12 952

Mimořádné sbírky byky konány na podporu Biblického díla, na potřeby diecé-
ze,Haléř sv. Petra, kněžský seminář,,diecézní charitu a jídlo potřebým - Marys’
Meals. Zvláštní sbírka byla uspořádána na pomoc manželům Seidlerovým z Pusté
Polomi, kteří utrpěli značné škody při požáru rodinného domku. V ostatních vesni-
cích byly zvláštní sbírky uspořádány na kaple.
Dárci přispěli na charitativní účely do Tříkrálové sbírky dosud největší částkou:
Pustá Polom 69 570 Kč, Kyjovice 52 489 Kč, Budišovice 32 024 Kč, Podvihov 25 951
Kč a Hlubočec 21 030 Kč.

Příjmy celkem za rok 2018 v Kč

odeslané
sbírky

ostatní výdaje
za rok 2018

zůstatek
k 31.12. 2018

Pustá Polom 146 196 3 219 841 916 154

Kyjovice 106 627 53 978 340 942

Hlubočec 25 442 21 512 146 364

Podvihov 4 684 80 682

Výdaje celkem za rok 2018 v Kč
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Věcné výdaje v Kč - Pustá Polom

Retaurace oltáře sv. Martina 3.etapa 238 359
Oprava kaple u fary – Nejsv. Srdce 210 819
Komunitní centrum 2 428 349
Úprava soklu kostela 202 541
Výdaje na elektřinu – kostel 21 381
Výdaje na plyn – fara 12 993
Výdaje na elektřinu – fara 4 819
Odvod desátku 20 550
Nátěr oken a dveří na faře 19 965

Věcné výdaje v Kč - Kyjovice

Výdaje na plyn – fara 10 296
Odvod desátku 16 440
Výdaje na plyn – kaple 9 907
Výdaje na plyn – fara 10 394
Výdaje na elektřinu – fara 3 856

Výdaje na elektřinu – kaple 4 993

Věcné výdaje v Kč - Hlubočec

Výdaje na plyn – fara 10 296
Odvod desátku 16 440
Výdaje na plyn – kaple 9 907
Výdaje na plyn – fara 10 394
Výdaje na elektřinu – fara

Výdaje na elektřinu – kaple 4 993

Věcné výdaje v Kč - Podvihov

Výdaje na elektřinu – kaple 554

Na výdajích na desátek, plyn a elektřinu na faře se farní obce podílejí takto: Pustá Polom 50 %,
Kyjovice 40 %, Hlubočec 10 %



DUCHOVNÍ A PASTORAČNÍ ŽIVOT FARNOSTI

Také v tomto roce byla nemoc-
ným a seniorům udělována svátost po-
mazání nemocných, a to v počtu 115.
Ve velkém počtu farníci přistupovali
ke svatému přĳímání (asi 10 000 x) .

Výuku náboženství navštěvovalo
58 dětí, při mši sloužilo 18 ministrantů.

Ve farnosti provozovaly duchov-
ní zpěvy tři scholy (25 členů). Při boho-
službách pro děti zajišťovala hudební
doprovod dětská instrumentální scho-
la vedená p. Tvarůžkovou z Hlubočce,
při větších slavnostech působil liturgic-
ký sbor mladých a farní sbor sestavený
příležitostně dr. Novákem ze zpěváků
a hudebníků celé farnosti.

Při varhanách se střídalo 6 var-
haníků, při podávání svatého přĳímání
vypomáhali 3 akolyté. Náboženství
vyučovala kromě kněze také katechet-
ka Simona Dostálová.

O provoz kaplí a kostela pečo-
vali kostelníci. Ženy zajišťovaly květi-
novou výzdobu a úklid.

Na svých setkáních připravovala
pastorační rada tradiční akce pro farní-
ky i širokou veřejnost jako je farní ples,
Noc kostelů i Svatomartinské slavnosti.

U farníků a veřejnosti se setkalo
s velkým zájmem vydání obrazového
kalendáře farnosti na tento rok.

Oblíbený každoroční farní ples se ten-
tokrát konal 26. ledna.

Pro větší účast na zpěvu při bohosluž-
bách bylo zakoupeno 30 kancionálů.

Pastorační rada organizovala
v tomto roce i další akce např. noční
křížovou cestu v přírodě a duchovní
obnovu vedenou Adamem Ruckým.

Rada rovněž řešila budoucí
potřebu kostelníka, neboť dosavadní
kostelník Bedřich Stoniš vzhledem ke
svému pokročilému věku požádal o
osvobození z této dobrovolné povin-
nosti.
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Křty Svatby 1. sv.
příjímání

pohřby

Pustá Polom 6 1 2 9

Kyjovice 1 1

Hlubočec 1 3

Podvihov 3



• Dne 25.5.2018 proběhla noc kostelů. Úvodem večera byla Martou Pískovskou a
otcem Zdeňkem představena Bible jako kniha knih.

• Závěrečnou částí programu bylo vystoupení scholy z Hlubočce pod vedením R.
Nováka.

• Kostel byl otevřen do 22 hodin, v závěru se přítomni účastnili nealkoholické párty
se sušenkami a čajem a diskutovali o problémech farního společenství.

• Pastorační rada organizovala zájezd na Maria Hilf u Zlatých hor, které slavilo jako
poutní místo 300 let od svého založení .

• “… děkujeme za vaši štědrost a ochotu...”, tak píše o tříkrálové sbírce, která byla
již osmnáctá v pořadí organizátorka Dana Krajzlová. Velké díky patří 15 dospělým
a 54 dětem, kteří popřáli dárcům dlouhá léta, zapsali požehnání na veřeje dveří a
získali v pěti obcích farnosti pro potřebné dosud nejvyšší částku 201 064 Kč.

• Ve slunné neděli 11. listopadu vyjel v Pusté Polomi sv. Martin na bílém koni. Lidé
si připomněli legendu světcova života. Na školním hřišti farní divadlo uvedlo
netradiční scénku o sv. Martin jako manažerovi, který obdaroval bezdomovce za
cenu ztráty svého postavení.

• V květnu M. Krajzlová a V. Javorková spolu s mládeží farnosti uspořádaly víkendo-
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POČASÍ

Údaje o počasí roku 2018 byly zaznamenány místními meteorology – Oldřichem
Čerbákem a Josefem Sedláčkem z Pusté Polomi.

Podobně jako ve státě byl i ve farnosti zaznamenán velký nedostatek srážek a velký
počet tropických dní a nocí.

Celkové srážky v tomto roce v Pusté Polomi činily jen 235 mm.To byl úbytek větší
než polovina srážek předešlých let. S výjímkou ledna, února a června byly srážky
ve zbývajících měsících vždy podnormální. Mimořádné sucho bylo zaznamenáno v
dubnu, kdy téměř nepršelo ( 6 mm ). Rostoucí úbytek srážek zhoršil již tak nízkou
hladinu ve studních.

Ve druhém desetiletí XXI. století nebyl až tak veliký problém se sníženými srážkami,
ale s nedostatkem členité krajiny, která neměla jak dešťovou vodu zadržet. Drobní
majitelé půdy se po transformaci JZD k zemědělství již nevrátili, svou půdu pronajali
nebo prodali. Původně už tak velké družstevní lány se staly ještě většími monokul-
turami beze rybníků , stromů, remízků a mokřadů s nepropustnou půdou udusanou
těžkou technikou, určenou pro americké pláně.

Sucho v naší krajině nebylo novým zjevem. Jak píše kněz dp. Josef Knaibl ve farní
kronice: „ ...celý rok 1904 byl velmi suchým; přes léto nepršelo. Následkem
toho hrozila v našich krajích bída, která by se i byla dostavila, kdyby před pod-
zimem nebyly přišly déště, po kterých zemáky na poli se zotavily a obstojnou
úrodu daly. Vláda se snažila zahnati bídu nouzovými akcemi a půjčkami…“.
V lednu byla zaznamenána nejvyšší teplota + 9 0C. Asi šest dnů uprostřed měsíce
byl trvalý mráz ; nejvíce - 6,6 0C . V únoru byla jen slabá souvislá sněhová pokrývka.
Téměř celý měsíc vytrval celodenní mráz, vítr a zatažená obloha.

Březen byl rovněž zamračený, bylo však více polojasno. Koncem března teplota vy-
stoupala až na + 14 0C . V dubnu bylo hodně větrno, téměř beze srážek. Sucho pokra-
čovalo i v květnu, koncem měsíce teplota vystoupila až ke třicítce.V letních měsících
bylo mnoho tropických dnů, kdy teplota se držela i přes 32 0C .

V teplém září se teplota šplhala až k 27,7 0C , v říjnu bylo naměřeno nejvíce 23,6 0C. V
listopadu přišly první mrazy (- 5.1 0C ) .V prosinci nasněžilo 26 mm srážek.
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Vážení čtenáři ,
můj přechodný úděl farního kronikáře je u konce. Při této příležitosti bych

chtěl poděkovat všem farníkům za spolupráci ,zejména otci Zdenku Šimíčkovi za
pomoc a povzbuzení a také za pochopení své ženě Ywetě.

Petr Stoniš,v Pusté Polomi v říjnu 2019

POZNÁMKA
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Od roku 2010 hospodářství a životní úroveň obyvatel
České republiky nepřetržitě rostly. Průměrná míra
nezaměnastnanosti v roce 2018 byla v celé ČR 2,20 %, v
našem kraji pak 3,9 %. To byl pokles proti roku 2017 o více
jak pětinu.

Rostoucí poptávku v této konjunktuře nestačily domácí
zdroje pracovníků uspokojit. Vláda na nátlak podnikatelů
několikrát zvýšila limity pracovních sil do stavebnictví a prů-
myslu z ciziny, zejména z Ukrajiny.
V roce 2018 dosáhla měsíční průměrná mzda 31 885 Kč, v
meziročním srovnání činil přírůstek 2 390 Kč ( 8,1 % ). Spo-
třebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,1 %, reál-
ně se mzda zvýšila o 5,9 %.

Existovaly tyto průměrné ceny potravin:
chléb konzumní kmínový 24 Kč/kg, cukr krystalový 18 Kč/
kg, mléko polotučné pasterované 18 Kč /l, máslo čerstvé
50 Kč/250g, pivo výčepní, světlé, lahvové 12 Kč/l, konzumní
brambory 20 Kč/kg, hovězí zadní bez kostí 223 Kč/kg, kuře
kuchané 68 Kč/kg, jablka 26 Kč/kg.

Český stát byl považován za bohatý, bezpečný se svobo-
dami, garantovanými pro veškeré tolerantní ideje a vyznání.

Na druhé straně ve světě
probíhaly války a násilí den-
ně. Podle šokujících úda-
jů Křesťanské asociace v
Nigérii bylo zde v roce 2018
zavražděno na šest tisíc
křesťanů, převážně žen a dětí.
Za posledních sedm let se
oběťmi náboženského násilí
staly desítky tisíc lidí. Vrahy
byli fanatičtí muslimové. Kris-
tovi vyznavači byli zabíjeni i v
kostelích.
Když byli v této době v Nigérii
vražděni křesťané svět mlčel.
Když však při migraci z Afriky
do Evropy zahynuli běženci
na moři, byly toho plné novi-
ny, jako by životy křesťanů
měly menší hodnotu.


