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Budoucím čtenářům pozdrav a přání pokoje ve jménu Páně !

Nebylo by dobré , kdyby byl obsah kroniky určoval výhradně kronikář. To samozřejmě
nelze beze zbytku splnit. Už jen proto, že rozsah dění je v každém období téměř
nevyčerpatelný .
Poznamenal jsem tedy ze svého úhlu pohledu jen některé události a fakta roku 2019
jako významná .

Navzdory sekularizovanému světu bylo v roce 2019 svět možno vnímat ještě jako
dvě protikladné a současně se doplňující složky z nichž jedna byla ta posvátná
a druhá světská. Obě měly tu schopnost dokazovat jejich pokračující vztah
z minulosti - skrze čas a společnost a prostřednictvím tradice : krajina, obec , farnost,
chrám, dům - rodina, tělo i duše.
V životě obcí naší farnosti stále platilo , že spolupráce a vzájemná prospěšnost
duchovního i materiálního byla v tomto prostoru pozitivní realitou.

V Pusté Polomi leden 2021 Petr Stoniš , kronikář PP farnosti





SVĚT 2019

Podle vědců v příštích desetiletích
hrozí vymírání motýlů, mravenců, včel,
čmeláků a dalších druhů hmyzu, bez
nichž si lze jen těžko představit běžný
život. Tempo jeho zániku bylo podle
vědců osmkrát vyšší než u savců,
ptáků či plazů.
Manželství osob stejného pohlaví
v Rakousku bylo legalizováno.
V Egyptě byla vysvěcena
nová Katedrála Narození Páně,
největší kostel na Blízkém východě.
Papež František dorazil do Abú
Zabí v Arabských emirátech a stal se
tak prvním papežem, který
navštívil Arabský poloostrov.

ČESKÁ REPUBLIKA 2019

Květen
Proběhly volby do Europarlamentu. V EP, jež byl opět složen ze 751 poslanců, ČR
získala 21 zástupců. Politické sdružení ANO získalo 6 , ODS 4, Piráti 3 , koalice
Starostů a TOP 09 3, SPD 2, KDU-ČSL 2 a KSČM 1.

V říjnu ve věku 80 let zemřel zpěvák Karel Gott.

Prezident republiky udělil na státní svátek 42 vyznamenání. Přišli si pro ně mj.
hokejista Jaromír Jágr, bývalý prezident Václav Klaus, válečný veterán Emil Boček ad.
Petr Piťha ocenění odmítl. Kněz v minulosti vystoupil proti Istanbulské úmluvě. Za
svůj projev byl kritizován, prošetřovala jej také policie.
Listopad
V Praze na Letné se konala již druhá další protivládní demonstrace,
pořádaná sdružením Milionem chvilek pro demokracii.
Prosinec
Po střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava zemřelo šest lidí a tři lidé byli zraněni.
Střelec později spáchal sebevraždu.

Petr Piťha
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Březen
Australan Brenton Tarrant zastřelil ve
dvou mešitách v novozélandském
městě Christchurch. Na místě zemřelo
padesát lidí, desítky dalších byly
převezeny do nemocnic.
Série teroristických útoků na křesťanské
kostely a hotely na ostrově Srí Lanka si
vyžádala přes 200 obětí, dalších více než
400 osob bylo zraněno.



Červen
Zuzana Čaputová se stala první prezidentkou Slovenska. Její první zahraniční cesta
vedla do Prahy. Čaputová patřila k političkám, které nespojily profesní život s
politickou stranou.
Říjen
Třicet devět umrzlých těl nalezli britští policisté v kontejneru přepravovaném
kamionem. Šlo o Vietnamce, které pašovala pravděpodobně čínská mafie.
Listopad
V australských státech Queensland a Jižní Wales byl poprvé v historii vyhlášen stav
ohrožení kvůli rozsáhlým lesním požárům a byla nařízena evakuace obyvatel.
V New Yorku se uskutečnil klimatický summit, na němž mj. vystoupila také 16letá
švédská aktivistka Greta Thunbergová. Ve velmi emotivním projevu vyzvala k
okamžitým krokům, které by mohly zastavit další oteplování planety.
Prosinec
Výskyt pandemického viru v Číně. Tato, jedna z nejdůležitějších zpráv roku vůbec ,
nebyla v médiích téměř postřehnutelná . COVID-19 ,koronavirové onemocnění 2019;
výslovnost: [kovid devatenáct]), nebo také Čínský virus) je
ysoce infekční onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2
jenž se začal šířit v prosinci 2019 z čínského města Wu-chan.
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Duben
V Paříži propukl požár katedrály Notre-
Dame. Staletá památka, symbol Paříže i
Francie . Na vině byl asi elektrický zkrat.
Zničil téměř celou olověnou střechu, dále
části vitrážových oken a části nosných
kleneb v chrámové lodi. Voda při hašení
poškodila část vnitřního vybavení
katedrály. Na obnovu katedrály vzniklo
hned několik sbírek.

Rozsah hospodaření katolické církve v ČR po odluce církve od státu je obrovský.
Bereme s pochopením, že zpracování těchto údajů bylo se zpožděním .
Náklady na hlavní činnost církve v roce 2018 přesáhly 3 mld. korun. Z toho osobní
náklady tvoří 963 mil. korun, což je o 155 mil. víc než současný státní příspěvek na
provoz katolické církve, který letos opět klesl o 5 % na 746 mil. Kč pro všech 8
diecézí.
Výsledek hospodaření z hlavní tj. duchovní činnosti skončil v podobné ztrátě jako rok
předtím a činil - 485 mil. Na dani z příjmu zaplatily diecéze 47 mil. a na dani z
nemovitosti více než 50 mil. korun.
Zisk z vedlejší (hospodářské) činnosti byl 460 mil. korun.
Církev byla po státě druhý největší vlastník historického majetku a kulturních
památek. Minimálně polovina církevních objektů jsou kulturní památky, některé
dokonce národní kulturní památky.

UDÁLOSTI CÍRKVE V ROCE 2018



Výdaje na opravy kostelů a dalších církevních objektů představovaly největší
položku v rozpočtu všech diecézí.Na péči o kulturní dědictví naší země vynaložily
v roce 2018 více než 1,4 mld. korun.
Časté bylo, že si opravu organizovaly samé farnosti .
Ve sbírkách se v roce 2018 vybralo 457 mil. Kč. Peníze ze sbírek tvoří klíčovou část
Největší dík ale patří fyzickým dárcům a drobným přispěvatelům. Kostely jsou na
mnoha místech opravovány jen díky nim.
Došlo k poklesu zejména při péči o lesy, které tvoří hlavně na Moravě podstatnou
část příjmů. Ztráty kvůli suchu v r. 2018 překročily 761 mil. Investice do boje
s kůrovcem v r. 2018 přesáhly 60 mil., což je trojnásobek oproti roku 2017.

V některých oblastech vystoupal podíl nahodilé těžby až k 90 %. Od začátku
nového roku do konce září 2019 bylo vysázeno přes 9 mil. nových stromků.
Prodeje nevyužitého majetku církve, které v prvních letech tvořilo krátkodobé
příjmy byl zastaven. Od roku 2018 bylo stanoveno opravdu hospodařit s tím, co
církev vlastní , a nevydělávat na prodeji.

Od 1. do 14. 1. probíhala v ostravsko-opavské diecézi Tříkrálová sbírka. Její výnos
opět překročil rekordní hranici – oproti roku 2018 o více než 800 000 Kč. Tisíce
dobrovolníků do svých pokladniček vysbíraly 18 686 139 Kč.
DUBEN
Apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo zavítal do Ostravy.
KVĚTEN
V kostele sv. Bartoloměje ve Studénce sloužil mši sv. pražský arcibiskup a primas
český kardinál Dominik Duka, a to u příležitosti oslav 120. výročí narození zdejšího
rodáka Františka kardinála Tomáška.
Poutnímu místu Navštívení Panny Marie ve Frýdku v jubilejním roce 20. výročí
povýšení na baziliku minor udělil toto privilegium na žádost biskupa Lobkowicze
papež František.

V ostravsko-opavské diecézi proběhla v pátek 24. 5. Noc kostelů. Vstoupit do 139
sakrálních staveb využilo na 28 000 návštěvníků.
Biskup František Václav Lobkowicz požehnal. kapli sv. Vojtěcha v řeholním domě
boromejek v Ostravě-Pustkovci.
V Ostravě proběhl 9. ročník festivalu Slezská lilie. Vystoupli na něm např. sbor
Family Gospel Ostrava, O. Brzobohatý nebo slovenská kapela Timothy. Před
katedrálou Božského Spasitele zazněl muzikál T. Rice a A. L. Webbera „Josef a jeho
úžasný pestrobarevný plášť“ .

ČERVENEC
Původní fara v Rudě u Rýmařova byla přestavěna na penzion „U křížové cesty“.
V neděli 4. 8. jej během pouti k Panně Marii Sněžné požehnal biskup Martin David.

UDÁLOSTI DIECÉZE V ROCE 2019
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SRPEN
Maria Hilf - Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor
uspořádala v sobotu 10. 8. hlavní pouť, při níž u oltáře stanul P. Adam Rucki,
biskupský vikář pro péči o duchovní povolání.

Hrabyně - svátek Nanebevzetí Panny Marie oslavily v Hrabyni stovky věřících. Od
15. do 18. 8. bylo v tomto poutním chrámě slouženo několik poutních mší svatých.

Hrčava - na Trojmezí, kde se setkávají hranice tří zemí, se uskutečnila Pouť tří
národů. Téměř tisícovka věřících z České republiky, Slovenska a Polska se společně
modlila při mši svaté .

ZÁŘÍ
Novou kapli sv. Karla Boromejského požehnal biskup Martin David v domově
Gaudium ve Frýdku-Místku. Toto nestátní zdravotnické zařízení poskytovalo
následnéou dlouhodoou péči.
Ocenění za dlouholetou činnost pro farnost nebo Charitu přĳalo v říjnu od
biskupa F.V. Lobkowicze jedenatřicet žen a mužů, kteří se mimořádně podíleli na
rozvoji diecéze.

LISTOPAD
Ve dnech od 10. až 14. listopadu , 30 let od svatořečení sv. Anežky České ,
proběhla Národní pouť do Říma. Mezi tisíci poutníky z naší země nechyběli ani ti
z ostravsko-opavské diecéze .
V pátek 22. a sobotu 23. listopadu oslavila Charita Opava 30 let své existence.
Tato významná organizace zaměstnávala více než 260 lidí a poskytovala velké
množství sociálních a zdravotních služeb, jichž ročně využívalo kolem čtyř a půl
tisíce lidí.

PROSINEC
V sobotu 21. 12. dorazilo do ostravsko-opavské diecéze Betlémské světlo.
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2019

Provozní náklady i investice farního společenství byly již tradičně v největší míře
pokryty z příspěvků a darů věřících.

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 ze čtvrtiny také státními i obecními dotacemi,
m.j. výstavbu komunitního centra, obnovu svatostánku ve farním kostele i opravy a
vybavení filiálních kaplí.
Na komunitním centru byla výstavba téměř dokončena a bylo provedeno také
venkovní zateplení.
Biskupství poskytlo farnosti dotaci ve výši 50.000 Kč na opravu varhan – tentokrát
na výměnu ztrouchnivělých měchů.

Kyjovičtí farníci a občané u příležitosti 90 let posvěcení kaple rozhodli o opravě
jejího interiéru. Na pokrytí potřebných nákladů získali dotaci ve výši 140 000 Kč od
Ministerstva zemědělství ČR a 200 000 Kč z rozpočtu obce .
Opravy zahrnovaly opravy lavic, elektrických rozvodů a doplnění světel. Restaurátor
Tomáš Skalík provedl restaurování malby v triumfálním oblouku a výmalbu celé kaple
včetně zpove ̌dnice a zvonice.
Po zdárném dokončení byla 15. září ve sváteční kapli mše , kterou celebroval by ́valy ́
farář naší farnosti P. Martin Šmíd. Odpoledne se pak přítomní sešli na varhanním
koncertu a společenském setkání.

Rok 2019 v ČR.

Měsíční životní minimum pro čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi bylo v tomto roce stanoveno ve
výši 9850 Kč, průměrná mzda stoupla ze 31 885 na Kč a 34 000 Kč , inflace vzrostla o 0,7% na 2,8 %.
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně snížila o 21,6 tis. osob a dosáhla 5 304,7 tis.
osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých meziročně stagnovala na 2,1 %.

Podíl podnikatelů v České republice byl čtvrtý nejvyšší v Evropské unii .
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Zůstatek k
1.1.2019

Sbírky
Dary

Příspěvek
obce

Dotace
státu

Ostatní Příjem celkem

Pustá
Polom

693 140 737 202 200 000 200 000 109 193 1 246 395

Kyjovice 340 942 179 678 185 927

Hlubočec 146 364 91 314 92 731

Podvihov 80 682 6 206 6 206

Mimořádné sbírky byky konány na podporu Biblického díla, na potřeby diecéze,
Haléř sv. Petra, kněžský seminář, diecézní charitu a jídlo potřebým.
V ostatních vesnicích byly zvláštní sbírky uspořádány na kaple.
Dárci přispěli na charitativní účely do Tříkrálové sbírky dosud největší částkou:
Pusté Polomi - 72 820 Kč , v Kyjovicích - 55 537 Kč , v Podvihově - 26 652 Kč
a v Hlubočci - 20 982 Kc ̌ .
Připojme i spřátelené Budišovice s částkou 34 761 Kč . Občané bez ohledu na
přesvědčení věnovali potřebným tedy celkem 210 752 Kč.

Příjmy celkem za rok 2019 v Kč

odeslané
sbírky

ostatní výdaje
za rok 2019

zůstatek
k 31.12. 2019

Pustá Polom 125 570 1 662 918 374 061

Kyjovice 94 156 171 501 261 212

Hlubočec 32 105 17 585 189 405

Podvihov 1 082 85 806

Výdaje celkem za rok 2019 v Kč

6 246

1 417
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Věcné výdaje v Kč - Pustá Polom

Věcné výdaje v Kč - Kyjovice

Věcné výdaje v Kč - Hlubočec Podvihov

Koberce do kaple 53 707

Dřevěná podlaha pod kavice 53 500

Desátek 16 440

Úhrady za plyn - fara 9 231

Úhrady za plyn - kaple 8 075

Úhrady za elektřinu - fara 4 357

Úhrady za elektřinu - kaple 4 063

Restaurování oltáře sv. Martina 4.etapa 225 000

Výstavba komunitního centra 1 197 274

Oprava varhan 104 819

Desátek 20 550

Úhrady za plyn - fara 9 231

Úhrady za elektřinu - fara 5 447

Úhrady za elektřinu -kostel 17 056

Desátek 4 110

Úhrady za plyn - fara 2 308

Úhrady za elektřinu - fara 1 089

Úhrady za elektřinu - kaple 12 199

Úhrady za elektřinu - kaple 1082

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

Farní úřad v Pusté Polomi poskytl možnost využít duchovní správu pro 2 810 obyvatel
vesnic Pustá Polom, Hlubočec , Kyjovice.
V tomto roce se v nich narodilo 32 dětí. Asi třetina v počtu 11 bylo pokřtěných.
Rozloučili jsme se celkem se 34 obyvateli. Dvě třetiny z nich v počtu 22 si přálo
církevní pohřeb.
Důvodem nadprůměrného počtu zemřelých v Kyjovicích je pravděpodobně existující
pečovatelská služba pro seniory v Domově na Zámku. Všechny tři obce vykazují
zvýšenou migraci i když přistěhovaní (82) nad odhlášenými (60) převážili.
V říjnu proběhlo ve všech farnostech naší země sčítání účastníků nedělních
bohoslužeb. V naší farnosti se k bohoslužbám sešlo 286 věřících. Věkový průměr
činil 46 let . Ženy tvořily 64 % přítomných, muži 34 %.
Statisticky to znamená, že na nedělních bohoslužbách má účast 10 % z celkového
počtu obyvatel vesnic Pustá Polom, Hlubočec a Kyjovice.

.
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křtěni biřmováni oddáni 1.přĳímání pohřbeni

Pustá Polom 9 8 1 7 13

Kyjovice 2 4

Hlubočec 3

Podvihov 2
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Nemocným a seniorům byla udělena svátost pomazání v počtu asi 120.
Farníci přistoupili ke svatému přĳímání celkem asi desettisíckrát .Při podávání
eucharistie vypomáhali 3 akolyté.
Výuku náboženství navštěvovalo 54 dětí, při mši sloužilo 19 ministrantů.
Ve farnosti působily pro zpěvy tři scholy (25 členů) včetně instrumentální scholy
a 6 varhaníků, .
Při slavnostních mších působil kombinovaný liturgický sbor mladých a farní sbor
sestavený ze zpěváků a hudebníků celé farnosti.

Přĳali Pečeť daru Ducha svatého z rukou Mons. F. V. Lobkowicze, OPraem.

Místní strana KDU-ČSL uspořádala další ročník pustopolomského orientačního běhu.

V neděli 20. října skauti z celé farnosti zhotovili perníčky podle vlastních receptů a
věnovali jejich výtěžek ve výši 4 405 Kč pro potře by misĳních děl.

V neděli 10. listopadu již tradičně proběhly Svatomartinské slavnosti za účasti
hlavního celebranta slavnostní mše zdejšího rodáka kněze Jakuba Vavrečky .

První adventní neděli v prosinci pak na varhanách ve farním kostele v Pusté Polomi
koncertoval Pavel Pískovský z Budišovic.

Radim Lichý Jan a Alois Vavrečkovi
Pavla Čerbáková , Anna Krčmářová ,
Alois Vavrečka
Zdeňka Hahnová
P. Zdeněk Šimíček
Jaroslav Krajzl s rodinou
Jana Vajdová
Marta Pískovská
Jana Vajdová
P. Zdeněk Šimíček, Radim Lichý
Jan Vavrečka

Služby o nedělích a svátcích
Služby ve všední dny
Služby při pohřbech
Odemykání a zamykání kostela
Zabezpečovací zařízení - alarm
Větrání kostela:
Spolupráce s firmami:
Evidence a distribuce a tiskovin a poutí
Evidence při absenci kněze, zvonění
Aktualizace vývěsek :
Drobná údržba na faře a v kostele

Povinnosti dobrovolných kostelníků



Byla příznivá zima, kdy chyběly holomrazy a studené
a namrzající dešťové srážky. Počátek roku byl suchý a teplý.
Také jaro bylo zpočátku velmi teplé a suché. Vojtěška, jetele,
řepka i ozimy přezimovaly v dobré kondici, dříve se v tomto

období se stávalo podobně jako v zimě, že zvířata okusovala i kůru dřevin.
V květnu přišel vydatný, několik dní trvající déšť ( přes 30 mm) , který vyvolal nárůst
kvalitní biomasy. Všechny tyto podmínky vedly k velké explozi populací hraboše
polního a následně polním škodám a výskytu velkého počtu klíšťat jako původců
nebezpečných onemocnění .
Jak už od začátku roku a v jarních měsících napovídaly zvýšené teploty , měsíc červen
se ukázal jako extrémně horký a suchý . Srážek bylo v Pusté Polomi minimum, okolo
20 mm. Červenec byl na naše poměry vyprahlý rovněž. Skrývali jsme se před vedry a
mnozí pro nedostatek vody již na své zavlažované trávníky rezignovali.
Byl to nepěkný pohled. Listí ze stromů začalo opadávat jako na podzim, tráva byla
spálená . Zvrat nastal až večer v poslední červencové neděli , kdy během večera a
noci napršelo 38 mm vody . Těch několik dnů do konce měsíce napršelo cca 120
mm. Za celá následující měsíc srpen to bylo okolo 100 mm.
Blahodárný účinek dešťové vody se dostavil. Tráva se rychle opět zazelenala jako
na jaře, na některých stromech znovu obrazilo listí. Vláhu ocenili zahrádkáři ale hlavně
zemědělci a lesní hospodáři. Dočkali se i houbaři.
První podzimní přízemní mrazík se projevil 7. října ale 22. října dosáhla teplota
23,5 ºC . Prosinec byl proměnlivý , vánoce deštivé s přeháňkami při denních
teplotách +8 C.
Příloha ukazuje , že teploty v některých měsících byly až o 5ºC nad dlouhodobým
průměrem. Místní zdroj uváděl nejvýše dosaženou teplotu dne šestého června, rtuť
dosáhla dlouhodobě nevídané teploty 37, 3 ºC . Celkově byl rok nadprůměrně
teplejší o 1,8 ºC . Zejména pak v únoru ( + 3,4ºC ), červnu ( + 5,0 ºC ), listopadu a
prosinci ( + 3,8 resp. + 3,5 ºC ).

Počasí
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Poznamenejme , že rok 2019
byl také srážkově na úrovni
dlouhodobého průměru let
1981-2010 , který je 800 mm .
V našem kraji (SMK) napršelo
798 mm. Největší deště jsme
zažili v květnu ( 134 mm ),
srpnu, (110 mm) a září (95 mm)
. Mnohé deště měly povahu
přívalových dešťů. V našem
farním prostoru však díkybohu
škody nezpůsobily.
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S omluvou opožděně informuji o významné události roku
2018 , kdy byl znovu instalován novotou zářící restaurovaný
obraz patrona naší farnosti svatého Martina .

Obraz byl namalován v r. 1830 Janem Ondřejem
Gebhardtem na objednávku Ludovicy z Königsbrunnu (roz.
von Minquitz).

Bylo provedeno nové zlacení rámu , retuše a na plátně
konečné ochranné vrstvy.

V rámci obnovy celého oltáře byly ze svatostánku sejmuty
demontovatelné části a převezeny do ateliéru k dalším
opravám.

Ze zlacení byly sejmuty vrstvy depozitů a postupně byly sňaty
vrstvy zašlé nápodoby zlacení z bronzu , ze stříbra a hliníku.
Na plastikách andělů byly postupně sňaty vrstvy depozitů,
vosků a zeslabovány vrstvy zoxidovaných laků.

Také byla provedena obnova dřevořezeb a jejich
polychromie. Zpětně byly instalovány na hlavní oltář na
své místo sochy a dřevořezby.

Obraz sv.Martina před obnovou Restaurátor Jan Bittner s obnoveným obrazem sv. Martina

Obraz sv. Martina - stav po zatmelení
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