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  MAMI, PROČ PLÁČEŠ? 
 
 
 
 
 
 
 Malý chlapec se ptal maminky: „Proč pláčeš?“ -  „Protože jsem žena“, odpověděla mu. „Nerozumím“, řekl syn. Jeho maminka ho jen objala a odvětila: „A nikdy ani neporozumíš.“ Později se chlapec zeptal svého otce: „Proč se mi zdá, že máma pláče bez důvodu?“ - „Všechny ženy pláčí bez důvodu“, to bylo všechno, co mohl otec odpovědět. Malý chlapec vyrostl a stal se mužem, avšak stále nerozuměl, proč ženy pláčí. Nakonec zavolal Bohu a když se dovolal, zeptal se: „Bože, proč se ženy rozpláčí tak lehce?“ Bůh odpověděl: „Když jsem stvořil ženu, musela být vyjímečná. Utvořil jsem jí dostatečně silnou náruč, aby unesla váhu světa, ale také jemnou, aby poskytovala pohodlí. Dal jsem jí vnitřní sílu, aby vydržela porod dítěte                                    i odmítnutí, které mnohokrát okusí od svých dětí. Dal jsem jí tvrdost, která jí pomůže stále pokračovat, když se všichni ostatní vzdávají                a starat se o svou rodinu i přes nemoci a únavu, aniž by si stěžovala. Dal jsem jí cit milovat svoje děti za všech okolností, dokonce i tehdy, pokud ji dítě hluboce ranilo. Dal jsem jí sílu přijmout jejího manžela       i přes jeho chyby a zformoval jsem ji z jeho žebra, aby chránila jeho srdce. Dal jsem jí moudrost, aby věděla, že dobrý manžel nikdy neraní svou ženu, ale někdy zkouší její sílu a rozhodnost stát vedle něj bez výhrad. A nakonec jsem jí dal slzu, aby ji použila, kdykoliv je zapotřebí.  Vidíš, krása ženy není v šatech, které nosí, v postavě, kterou má ani ve způsobu, jakým si češe vlasy. Krása ženy musí být v jejích očích, protože ty jsou bránou k jejímu srdci, místu, kde sídlí láska.“  Všem krásným ženám a zvláště maminkám k svátku:                         JE DOBŘE, ŽE JSTE! 
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  NA CESTĚ S BOHEM 
 
 
 
 
 
 
 Třetím zamyšlením zůstáváme u druhého přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo. Byla zde již řeč o úctě k Božímu jménu i o úctě k Bohu jako takovému – k našemu největšímu dobrodinci. Pojďme ještě kousíček dál:  Když mám někoho v úctě, pak mám v respektu i to, co je pro toho člověka vzácné a co je jeho. Křesťan, který má v úctě Boha, má v úctě též i všechno, co Bohu náleží: Má úctu k Božím přátelům (ke svatým), má úctu k posvátným věcem, místům a také názvům. Může zde být řeč o klení. Co je to vlastně klení? Je to vyslovování posvátných slov coby nadávek. A víme vůbec, čím si lidé „vyplachují ústa“? Zde je malý slovníček těchto slov a jejich významů:  krucifix – z latinského crucifixus = ukřižovaný, kříž sakra     – z latinského sacra = posvátná věc, bohoslužba hergot   – z německého Herr Gott = Pán Bůh  Zvlášť pikantně zní spojení těchto posvátných slov                     se slovy skutečně sprostými.  A ještě něco. Ke druhému přikázání patří i otázka přísahy. Pro někoho to je možná překvapením. Co má přísaha společného                        s druhým přikázáním? Velmi mnoho: Slovo „přísahám“ znamená: „Beru si Boha za svědka!“ Beru si Boha za svědka, že je něco pravda, beru si Boha za svědka, že něco splním, apod. Proto křivá (vědomě lživá) přísaha je považována za závažné provinění. Neměli bychom však přísahat ani lehkomyslně, byť pravdivě. Řečeno jinak: O hloupostech                                a maličkostech nepřísaháme. Boha si bereme za svědka jen za důležitých okolností.  
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  PTALI JSTE SE 
 
 
 
 
 
 
 Zdá se, že máme před sebou pár biblických dotazů. Pojďme k prvnímu z nich: V Písmu svatém se píše o Knize života. Co si mám pod tímto pojmem představovat? Co je to Kniha života?   Ano, zmínku o „knize života“ nacházíme v poslední knize Bible – v Knize Zjevení sv. apoštola Jana. Zj 3,5: „Kdo zvítězí, bude oblečen do bílého. Jeho jméno nevymažu z knihy života, ale budu se k němu znát před svým Otcem a jeho anděly.“ Nebo také Zj 20,12-14: „Viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Také jiná kniha, kniha života byla otevřena. A ti mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, podle svých skutků. Moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, i Smrt a Podsvětí vydaly svoje mrtvé a každý byl souzen podle svých skutků. Pak byly Smrt                   a Podsvětí hozeny do ohnivého močálu. To je ta druhá smrt: ohnivý močál. O kom se zjistilo, že není zapsán v knize života, byl vhozen do ohnivého močálu.“  Biblická Kniha Zjevení svatého apoštola Jana je jedinou prorockou knihou Nového zákona. Mluví především o osudech církve v budoucnosti. Je plná prorockých obrazů. Jedním z těchto prorockých obrazů je i kniha života.  Každý z nás svými myšlenkami, slovy i činy píše „knihu smrti“ nebo „knihu života“. Zlými záležitostmi (především těmi závažnými) na sebe svolává věčné zavržení a zapisuje se do „knihy smrti“. Dobrem a životem podle Božích přikázání a podle Boží vůle se zapisuje do „knihy života“ a připravuje si šťastnou věčnost. Mazat v těchto knihách lze jen za života. V „knize smrti“ maže Bůh skrze naše obrácení a odpuštění ve svátosti smíření. Zápis v „knize života“ maže člověk rozhodnutím se pro odvrat od Boha skrze těžký hřích. Po smrti existující „zápis“ Bůh pouze potvrdí.  
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   TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 

 
Náš dnešní příspěvek je tak trochu kriminální.  Na jaře roku 1595 byl v podvihovském lese na staré cestě do Pusté Polomi v údolí Sedlinky zastřelen Ondřej Bzenec z Markvartovic, pán na Klimkovicích                   a Třebovicích. Byl zemským hejtmanem opavského knížectví a také přísedící soudce ve službách olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského.  
Zločin by mohl podle  R. Fukaly proběhnout následovně : Ve čtvrtek 27. dubna 1595 v podvečerním čase se Ondřej Bzenec vydal na cestu z Opavy do Klimkovic. Za hradbami knížecího města již nebylo                    v okolní krajině ani živáčka. Bylo chladno a stmívalo se a ujíždějící rytíř si v duchu přál usednout mezi své blízké na nově postaveném renesančním sídle a zapomenout na každodenní úřední starosti. Pravidelný dusot koňských kopyt se rozléhal ve směru na Pustou Polom.  

              Oběť Ondřej Bzenec Pertold Tvorkovský hlavní podezřelý 
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Na kraji podvihovského lesa se objevil neznámý jezdec s ručnicí                  a když se přijíždějící Bzenec přiblížil, nečekaně vypálil ránu. Dobře mířená střela zasáhla udatného veterána tureckých válek tak, že „sotva půl druhé hodiny potom živ zůstal". Vrah z místa činu vzápětí zmizel, údajně „v tu stranu k Radúni". 
Jen málokterá historická událost přitahuje až do současnosti  pozornost  historiků různého zaměření jako tato tajemná vražda. 
Kryštof Bzenec, synovec oběti, označil jako pachatele vraždy Pertolda Tvorkovského z Kravař, pána z raduňského zámku. Ten totiž měl pro vraždu několik motivů. Ondřej Bzenec vedl dlouholeté spory o peníze s pány z Vrbna s nimiž byl Pertold Tvorkovský spřízněn. Pán z Raduně byl pověstný sadistický neurvalec, měl již dříve na svědomí několik vražd včetně hrůzostrašné popravy raduňského ovčáka, kterého nechal rozčtvrtit pro nicotný přestupek. V jeho neprospěch svědčí i to, že místo činu se nachází relativně blízko hranic jeho raduňského panství. 
Vražda ale nikdy nebyla objasněna a spory se vedou také o to, kde je oběť vlastně pohřbena. Představu, že celá slavná historie je leda soustava ok spletených pochybnými autorskými provázky, přiživují všichni, kteří chtějí z této senzacechtivé události těžit prospěch a tak co autor, to buď legrační odskok nebo slepá ulička či finta, která  potvrzuje, nakolik zásadně jsou životy druhých nepoznatelné.  Každý obraz osoby, která není v naší kůži, vždy vypovídá mnohonásobně víc o povaze toho, kdo ji posuzuje. Podle sebe soudím tebe.  
Na cestě z Podvihova do Pusté Polomi jsou jen dvě připomínky tragédií. Obrázek u můstku přes Sedlinku je dodnes udržován na památku Viléma Pavelka z Podvihova (*1916 ), který tu zahynul při svozu dřeva koňmo, když najel v únoru  1946 vozem na nevybuchlou minu. 
Jarolímův mramorový kříž „Na Nové“ nejsou boží muka Ondřeje Bzence a rytíř neodpočívá naproti v zahradě, jak někteří badatelé uvádějí. V naší farní kronice píše Josef Knaibl, že „v roce 1905 na Podvihovském territoriu před „Novou“ bleskem byli zabiti tři 
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rezervisté,  když z domova do Opavy šli ze své nedělní dovolené. Mezi zabitými byl i sedlák z  Těškovic a byli pohřbeni na vojenském hřbitově v Opavě.“  
Datum 1952 na kříži je datem opravy kříže a jeho opětovného vysvěcení. Ten byl totiž poničen střelbou v bojích 2. světové války. Dříve tu stál dřevěný pocestný kříž a tak není potvrzeno, že by současný kříž byl jen památkou neštěstí vojáků.  
Tragédie Ondřeje Bzence se udála v údolí potoka Sedlinky, tedy zeměpisně na opačné straně osady „Na Nové“, snad už na katastru Pusté Polomi podle toho, že pisatelé Opavského týdeníku apelují  v r. 1883 na obec pustopolomskou, aby opravila zchátralý památník a zachovala ho budoucím pokolením. Torzo pomníku Ondřeje Bzence se ale do dnešních dnů nedochovalo. Naposledy jej  vzpomíná neznámý „milovník starožitností“ ve zmíněném týdeníku. Popisuje  pískovcový hranol o rozměrech 70 x 40 x 40 cm se jménem a epitafem zavražděného rytíře, který byl povalen v lesnatém údolí asi 1 km od Podvihova u cesty do Pusté Polomi.  Zřejmě byl sem přesunut, aby později byl odvezen neznámo kam, aby snad, jak to bylo běžné, posloužil jako stavební kámen. Dosud však ale žijí pamětníci, kteří pamatují podobné kameny a kříž u kostelní zdi v Pusté Polomi do doby, než zde byly zřízeny kněžské pomníky. 
Zbývá odpovědět, kde je pochován Ondřej Bzenec. V kostele sv. Kateřiny v Klimkovicích, který vystavěl a nechal zde vybudovat rovněž rodinnou hrobku. Odpověď se nakonec našla ve farní kronice farnosti v  Klimkovicích: 
... Pod touto vnější dlažbou nalezne se mezi kazatelnou a kř telnicí kámen veliký, na němž vyrytá socha v lidské velikos  nesoucí nápis:  

* LÉTA PÁNĚ 1595 27. DUBNA V PONDĚLÍ SE V PÁNU ROZLOUČIL RYTÍŘ PAN ONDŘEJ BZENEC Z MARKVARTIC, DĚDIČNÝ PÁN NA TŘEBOVICÍCH A KLIMKOVICÍCH, LEŽÍ ZDE POHŘBEN *  
„ TAK POMÍJÍ SVĚTSKÁ SLÁVA “  
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Pro ty, kteří nemají rádi nevyřešené případy, ještě pár slov                           o domnělém vrahovi. 
Pertold Tvorkovský se stal nakonec zemským hejtmanem, ale lavíroval neustále mezi znesvářenými stranami, tedy mezi zastánci habsburské strany a radikálními protestanty. Ve válečném chaosu krnovští protestanté vyrabovali hrobku Tvorkovských, on sám byl odvlečen do Uher. Zmrzačený se vrátil a podílel se na rekatolizaci                   a konfiskacích v opavském knížectví. Během dánské okupace byl zámek v Raduni znovu vydrancován. Jeho panství bylo zcela zdevastováno a jeho potomci upadli do naprosté chudoby. Nakonec  se před morem odstěhoval do Olomouce, kde  r. 1634  zemřel. 
Příběh Pertolda Tvorkovského z Kravař a jeho rodu, který významně zasáhl i do historie naší farnosti, snad poskytuje jistou platnost známému přísloví a je mementem všem nepoctivcům tohoto světa. 
 
 
  ČÍM ŽIJEME 

A nyní opět pohled do minulosti podstatně mladší. Co jsme v naší farnosti prožili na přelomu zimy a jara? V pátek 17. února jsme zatopili v krbu a zcela zaplněná vstupní hala na faře vyslechla velmi zajímavou přednášku P. Lukáše Engelmanna na téma Specifika mužské a ženské výchovy. Na přelomu února a března nám přišel dopis z Ministerstva kultury, které nám oznámilo, že naše žádost o dotaci byla úspěšná               a že MK podpoří 2. etapu restaurování hlavního oltáře ve farním kostele částkou 224.000 Kč. V sobotu 11. března se na faře sešla naše schola. Tentokrát holky nenacvičovaly zpěvy, ale přijaly pozvání na promítání filmu Zootropolis – město zvířat. Ano, k životu scholy patří nejen služba, ale i zábava. 
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No a protože je dobré občas spolu i někam vyrazit a něco zajímavého prožít, vyrazili 31. března naši mládežníci na víkendové Diecézní setkání mládeže do Jeseníku. Více si přečtěte o kousek dál. Děkujeme také obci Pustá Polom za dar 200.000 Kč na přebudování orlovny v Komunitní centrum, který byl připsán na účet farnosti 10. dubna. Ale to byl už Svatý týden. Svaté třídení jsme začali s ministranty již tradiční cestou na oslavu svátku kněží do ostravské katedrály a do KFC a pak již nás čekaly posvátné obřady nejposvátnějších dnů v roce. Velké poděkování všem, kteří je pomohli připravit i prožít! A ještě jednou orlovna, alias Komunitní centrum. MAS Opavsko již vyhlásilo dotační titul také na tyto a jim podobné záležitosti. Projekt máme zpracovaný, stavební povolení vyřízené, biskupství našemu záměru nakloněné, a tak moc děkujeme právě našemu biskupství, které se ujalo služby zpracovat žádost o dotaci. Držte palce a hlavně se modleme o Boží požehnání tomuto záměru. 

 
 
 
 
 
 
  

  BYLI JSME NA BISCUPU 
V pátek 31. března odpoledne jsme vzali batohy a nasedli do posíleného vlakového spoje, který nás dovezl do Jeseníku. Konalo se tam totiž diecézní setkání mládeže, BISCUP. Když jsme v Opavě nastupovali, stál na koleji jeden vagón. Jakmile jsme v Jeseníku na nádraží vysedli, překvapilo nás, o kolik se vlak rozrostl. Ze všech dveří se hrnuli mladí lidé s batohy na zádech.    Dostat se ke škole, kde jsme byli ubytovaní, nám trvalo zhruba deset minut. Tam jsme se zaregistrovali, zabydleli se – holky ve třídách, kluci v tělocvičně – a o půl osmé večer začala první část programu. Zpívali jsme, pobavili se u mnoha scének, které zobrazovaly třeba jak vznikl název Jeseník, jak fungovaly tamější lázně brzo po svém založení atd. V devět jsme se pomodlili růženec 
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a pak začal pohodový volný program, při kterém se zase zpívalo, povídalo, kdo chtěl, dal si něco na zub. Kdo už byl moc unavený, šel spát.    V sobotu byl budíček oficiálně o půl osmé, ale mnozí z nás jsme vstali už dřív, abychom se včas dostali do jídelny, nemuseli stát pár desítek metrů dlouhou frontu a v klidu se nasnídali. Od půl deváté byl v tělocvičně program. Nejprve jsme se pomodlili breviář              a pak jsme vyslechli zajímavou katechezi. Když jsme odcházeli z tělocvičny, byli jsme rozděleni do skupinek po deseti, v nichž jsme si povyměňovali naše názory na katechezi a myšlenky, které nás při ní napadly. V jedenáct jsme šli na mši. To bylo nádherné. Celý kostel byl plný našich vrstevníků. O hudební doprovod se postarala špičková schola. V takových chvílích člověk každou buňkou vnímá, že ve své víře není sám.    Po mši jsme měli dvě hodiny na oběd a workshopy. Bohužel vzdálenosti mezi jídelnou, školou a kostelem, a obrovské fronty na jídlo způsobily, že mnozí stihli buď jen oběd, nebo workshop.   Ve tři čtvrtě na tři začala Velká hra po Jeseníku. Vžili jsme se do role profesionálních detektivů a řešili jsme jistou vraždu. V 18:00 jsme si vystáli frontu na večeři. Potom jsme se sešli v tělocvičně, kde jsme se stali živými svědky talkshow s Mons. Martinem Davidem                  a jedním vojákem z povolání, trvalým jáhnem, jehož jméno bohužel nesmíme sdělit. Po pětiminutovém potlesku vestoje jsme se s červenýma rukama sesunuli na zem, abychom se pomodlili                      a poděkovali za den. Telefonovali jsme panu biskupovi do lázní,                      a ten nám dal požehnání. Celou noc pak byla v tělocvičně možnost adorace a svaté zpovědi.   V neděli jsme se vzbudili v sedm ráno. Kdo nesnídal, balil si věci. Uklidili jsme třídy a šli jsme ještě na chvilku do tělocvičny, kde jsme se dozvěděli o mnoha dalších akcích, hlavně o celostátním setkání mládeže v Olomouci, na které rozhodně pojedeme.  Pak už jsme šli jenom na závěrečnou mši svatou a na vlak. Byla to výborná zkušenost a příště rozhodně pojedeme znova.  Bety Knápková 
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  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
Květen je měsíc lásky. Především mladým, kteří touží po čisté lásce, které by Bůh mohl žehnat, jsou určeny webové stránky Společenství čistých srdcí www.spolcs.cz.  Máte možnost se zde dozvědět podrobnosti o této iniciativě, přečíst si zajímavé články a svědectví týkající se nejen této oblasti, informovat se o různých akcích a zavítat i na jiné doporučení weby či nakouknout do diskuse. Můžete tyto stránky nabídnout také vašim mladým…  

  LETNÍ STANOVÝ TÁBOR           Pod záštitou Římskokatolické farnosti Pustá Polom srdečně zveme holky a kluky na letní stanový tábor.  Společně strávíme několik dní                      v přírodě a s přírodou, zahrajeme si hry, podnikneme výpravy po okolí tábořiště, zazpíváme si u táboráku…  Čeká na nás vše, co k takovému táboru patří.  Místo konání:        tábořiště v blízkosti obce Kujavy (okr. Nový Jičín) Čas konání:            od 16. 7. 2017 do 27. 7. 2017 Cena za pobyt:      2 500,- Kč Odjezd a návrat:   Pustá Polom (parkoviště pod kostelem) 
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Doporučený věk:   8-14 let  Pro zaslání přihlášky a více informací kontaktujte: Ing. Václav Kubín  Tel: 776 560 147 e-mail: vasek.kubin@centrum.cz  Příjem přihlášek nejpozději do 1.6. 2017. 
  

 INFORMAČNÍ SERVIS           VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
  v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 

Na přestavbu orlovny    01/2017  7.032     6.500    1.000 
Na opravy*                      02/2017  6.157     4.780    2.100 
Na Haléř sv. Petra          02/2017  6.343   10.000    1.405 
Na opravy*                      03/2017      6.685     4.970    2.270 
Na potřeby diecéze        03/2017  5.030     6.000    1.223 
Na přestavbu orlovny    04/2017  6.564     5.840    1.430 
Na Kněžský seminář       04/2017    13.135     7.140    1.750 

* - na opravy kaplí, v Pusté Polomi na přebudování orlovny Na opravy chrámů ve Sv. zemi se u Božího hrobu v Kyjovicích vybralo 1.425 Kč.  POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
  po 01.05. – slavnostní vstup do mariánského měsíce května; mše sv. s 1. májovou pobožností v Pusté Polomi v 08.00 hod.                         a v Kyjovicích v 09.30 hod. 

 po 01.05. – výlet dětí a mládeže z náboženství do Lanového centra v Davidově mlýně ve Starých Těchanovicích; odjezd všech přihlášených ve 13.00h. z Pusté Polomi, parkoviště pod kostelem a ve 13.05h. z Hlubočce, horní zastávka ve směru na Jakubčovice 
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 st 03.05. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka 
 čt 04.05. – v 17.30 hod. v Hlubočci sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
 pá 05.05. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 05.05. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
 so 06.05. – ve 14.00 hod. v kostele v Pusté Polomi uzavřou křesťanské manželství p. Martin Juřík a sl. Zuzana Brožová  
 ne 07.05. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy 
 ne 07.05. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
 ne 07.05. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na vybudování Komunitního centra na místě stávající orlovny  
 po 08.05. – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí;                mše sv. s májovou pobožností v Pusté Polomi v 08.00 hod.                         a v Kyjovicích v 09.30 hod. 
 pá 12.05. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově 
 pá 12.05. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi program ZUŠ  Děti hrají a zpívají maminkám ke Dni matek 
 so 13.05. – JUBILEUM 100 LET OD ZJEVENÍ PANNY MARIE  VE FATIMĚ; oslava slavnosti společná ve farním kostele v Pusté Polomi; v 08.00 hod. mše svatá se slavnostní akademií mládeže 
 pá 19.05. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 so 20.05. – poutní zájezd dětí a mládeže z náboženství na Sv. Hostýn a do Zbrašovských aragonitových jeskyní v Teplicích nad Bečvou; školáci a rodiče budou informováni zvláštním listem 
 ne 21.05. – při všech bohoslužbách sbírka na TV Noe 
 ne 21.05. – v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi varhanní koncert Pavla Pískovského; viz plakátek na str. 15 
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 ne 28.05. – v 15.00 hod. v katedrále v Ostravě biskupské svěcení pomocného biskupa Mons. Martina Davida; společná účast s ministranty; kluci i rodiče budou informováni zvláštním listem 
 ne 28.05. – vyjde další číslo farního časopisu  
 májové pobožnosti budou ve všech obcích farnosti po bohoslužbách ve všední den; mimo bohoslužby – dle domluvy v jednotlivých obcích; sledujte nedělní ohlášky   ZAPOJTE SE DO NOCI KOSTELŮ! 
Prosíme také dospělé, aby se zapojili do letošní Noci kostelů, která proběhne v pátek 09.06. Letošní téma bude „Svatí – naše vzory v nebi i zde na zemi“. Prosíme dospělé (děti už to za úkol dostaly), aby jakkoliv výtvarně či literárně ztvárnili např. svého křestního či biřmovacího patrona či kohokoliv, kdo je pro ně vzorem dobrého života, a to nejen z těch, kteří nás na cestě k Bohu předešli (tedy svatých patronů v nebi či našich zemřelých), ale třeba i těch, kteří s námi v přítomné době putují za Pánem. Vždyť cesta ke svatosti začíná na zemi. Výtvarné či literární práce (označené jménem či anonymní) odevzdávejte do neděle 04.06. kostelníkům po bohoslužbách v sakristii. 

 
 BAVÍME SE S CÍRKVÍ           
 
 Povídá doktor: „Pane faráři, měl byste zhubnout!“ „Já vím, já vím. Už jsem měl i nutkání začít cvičit.“ „No – a jak to dopadlo?“ „Dal jsem si dvě decinky bílého a nutkání pominulo.“   
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POZDRAV PANNĚ MARII  

    Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


