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Pokaždé, když Bohu dáme najevo 
svůj stesk po Jeho lásce,  

je odzbrojen… 
(papež František) 
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VSTÁVAJÍ ZE SNA PASTÝŘI 
 
  

Vstávají ze sna pastýři 
a diví se a žasnou. 
A bez váhání zamíří,  
kde vidí hvězdu jasnou. 
 

Nad holým chlévem z kamení, 
co hledí dolů k městu, 
hoří to Boží znamení  
a osvěcuje cestu. 
 

Svolává k chlévu ze všech stran 
i anděle i lidi. 
A kdo má srdce dokořán,  
každý to světlo vidí. 
 

A kdo má srdce dokořán,  
ten slyší z nebe zvony.  
Sbíhá se, sbíhá ze všech stran  
těch srdcí miliony. 
 

A pokud časem bude čas  
a srdce otevřená,  
budou se sbíhat zas a zas  
a padat na kolena 
 
před Králem věků na jeslích  
a zpívat s celým světem:  
Buď sláva Bohu v nebesích  
a pokoj Božím dětem!  
                 
                                     Václav Renč 
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VÁNOCE JSI TY 
 
  

Vánoce jsou většinou hlučnými svátky: Prospělo by nám trochu 
ticha, abychom slyšeli hlas Lásky.  
 
Vánoce jsi ty, když se rozhodneš znovu se narodit každý den                         
a nechat Boha vejít do tvé duše.  
Vánoční stromeček jsi ty, když vydržíš pevný ve větru a v obtížích 
života.  
Vánoční ozdobou jsi ty, když se tvé ctnosti stanou barvami, které 
zkrášlují tvůj život.  
Vánočním zvonem jsi ty, když svoláváš a spojuješ lidi kolem sebe.  
Jsi také světlem Vánoc, když svým životem, svou dobrotou, 
trpělivostí, radostí a štědrostí ozařuješ cesty ostatních.  
Vánočním andělem jsi ty, když zvěstuješ celému světu poselství 
míru, spravedlnosti a lásky.  
Vánoční hvězdou jsi ty, když někoho přivedeš k setkání s Pánem.  
Jsi také mudrci z východu, když nezištně dáváš to nejlepší, co máš. 
Koledami jsi ty, když si získáš vnitřní harmonii v duši.  
Vánočním dárkem jsi ty, když jsi opravdovým přítelem a bratrem 
všech lidských bytostí.  
Vánočním přáním jsi ty, když odpouštíš a přinášíš usmíření, i když 
přitom trpíš.  
Štědrovečerní večeří jsi ty, když nasytíš chlebem a nadějí chudáka, 
který žije ve tvém okolí.  
Ty jsi vánoční nocí, když pokorně a pozorně přijímáš ticho Spasitele 
světa bez hluku a velkolepých oslav; ty jsi úsměvem důvěry a něhy, 
vnitřním pokojem nikdy nekončících Vánoc, které v tobě nastolují 
Boží království. 
 

Šťastné Vánoce všem, kdo připomínají Vánoce! 
Papež František 
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NA CESTĚ S BOHEM 
 
  

 V našem cyklu na pokračování ještě stále zůstáváme u
mše svaté. Je jistě idylkou dobře se v neděli vyspat, pak vstát, prožít 
s rodinou mši svatou, uvařit dobrý oběd, v klidu posedět, 
hezké odpoledne a večer. Bohužel má-li kněz v neděli 3 mš
není vždy možné všem tuto idylku zajistit. Ale koneckonců 
zrovna idylku? Tváří v tvář Kristově OBĚTI?  
 Ano, pravdivý vztah k Bohu někdy může vyžadovat oběť i z
strany. A to i v rovině nedělní mše svaté. Pro někoho to může 
znamenat dříve vstát, pro jiného předvařit či zpozdit oběd, pro 
dalšího obětovat cestu do vedlejší vesnice. Ježíš při mši svaté dává 
všechno. Co dám já? 

 
 
 
 
 
 

Vkládám, co mám, na misku s chlebem 
a obsah svého spojím s nebem.  
Své slzy, strach i těžké chvíle,  
starosti, práci, prosby za své milé.  
To vše a víc, co znáš jen Ty sám,  
Ti, Pane, podávám. 
 

Vždyť Pán se o vše se mnou dělí. 
Tak proč se bojím dát se celý?  
Uzdrav mé smutné, malé já,  
ať v důvěře se Ti odevzdá  
a čerpá sílu ze zdroje  
Lásky a pokoje. 

 

ještě stále zůstáváme u nedělní 
neděli vyspat, pak vstát, prožít 

klidu posedět, strávit 
neděli 3 mše svaté, 

. Ale koneckonců proč chtít 

Bohu někdy může vyžadovat oběť i z naší 
rovině nedělní mše svaté. Pro někoho to může 

zpozdit oběd, pro 
. Ježíš při mši svaté dává 
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ČÍM ŽIJEME 
 

 A jaký byl přelom podzimu a zimy v naší farnosti? 
 V polovině října obec Hlubočec (vlastník kaple) dostala 
vyrozumění, že její žádost o dotaci na opravu věže místní kaple byla 
úspěšná a že tato akce bude Ministerstvem zemědělství podpořena 
částkou 700.000 Kč. Dík patří obci i ministerstvu. Bude fajn… 
 V tutéž dobu MAS Opavsko doporučilo k podpoře částkou 
1.800.000 Kč náš projekt Komunitního centra. Definitivní schválení 
dotace to ještě není, ale je to významný (prý téměř jistý) krok na 
cestě k ní. 
 V sobotu 21. října se uskutečnilo Potáborové setkání. 
 O den později jsme prožili misijní neděli, při které děti opět 
nesly v obětním průvodu netradiční dary vyjadřující myšlenku misií. 
Našim skautům děkujeme za napečení, nazdobení a prodej perníčků 
na podporu dětí trpících hladem skrze Papežská misijní díla. 
 Na začátku listopadu měl svou premiéru prodej farních 
kalendářů s fotografiemi ze všech současných i bývalých obcí naší 
farnosti. Zájem byl obrovský. Prodalo se 300 kusů a ještě pochybělo. 
 V sobotu 4. listopadu začaly demoliční práce na staré orlovně, 
která musí ustoupit novému Komunitnímu centru. Střecha už není. 
 Svatomartinské slavnosti jsme oslavili v neděli 12. listopadu 
tradiční mší svatou a netradiční scénkou, která představovala, jak to 
asi mohlo být, když se hledal patron pro náš kostel. 
 O něco později děti dostaly hádanku: Svatý Martin nepřijel na 
bílém koni, ale v Avii. Víte, co to znamená? No přece, že obraz 
svatého Martina se po restaurování opět vrátil do našeho kostela                  
a je na svém místě. Je nádherný!  
 Na konci listopadu se rozběhla generální oprava zvonů                       
a věžních hodin na našem farním kostele. 
 V prosinci pak obec Kyjovice (vlastník kaple) provedla výměnu 
oken a dveří v sakristii kaple. Děkujeme! No a my jsme si v kapli 
zaplatili a nechali provést výměnu plynových topidel. 
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 32 dětí a mladých, kteří navštěvují vyučování náboženství, 
v sobotu 9. prosince vyrazilo do trampolínového centra v Ostravě. 
Bylo fajn. Mladí se nejen vyřádili na 600 m2 trampolín, ale také se 
pod odborným a bezpečným vedením trenérů učili různým saltům, 
přemetům a gymnastickým prvkům na trampolínách. Zvláštnímu 
zájmu se těšilo doskočiště tvořené jámou s molitanovými kostkami. 
 No a duchovní prožitek adventu? Po již tradiční společné 
výrobě a požehnání adventních věnečků jsme advent prožili ve 
znamení naděje, o níž jsme uvažovali v nedělních promluvách. Děti 
zase při soutěžních, detektivních i příběhových rorátech budovali 
cihličkami dobrých skutků příbytek pro Pána Ježíše. Výsledek můžete 
vidět před oltářem ve farním kostele. No a jistě nelze opomenout 
ani adventní odpoledne v kapli v Hlubočci, které na neděli                            
10. prosince připravila místní schola a její hosté, děti z místní 
Mateřské školy,  skauti i žáci pustopolomské Základní školy. 
 Za mnohým, co zde bylo jmenováno, se můžete ohlédnout, 
když navštívíte fotogalerii webových stránek naší farnosti. 

 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

 
VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 

  
 

 Ne  
24/12 

Po  
25/12 

Út 
26/12 

Ne 
31/12 

Po 
01/01 

P. Polom 
  1030* 

2200 1030 1030  1030 1030 

Kyjovice   0900* 0900 0900   0900 0900 

Hlubočec   0730* 1700    0730 1700 
 
 
 

 

* adventní bohoslužba 
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POZNAMENEJTE SI DÁLE DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 po 25.12. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi vánoční mše 

svatá zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí naší farnosti 
 pá 29.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 po 01.01. až ne 14.01. – Tříkrálové koledování se sbírkou pro 

Charitu 
 ne 07.01. – slavnost Zjevení Páně; při všech bohoslužbách 

žehnání vody, v Pusté Polomi též křídy a kadidla; vodu si přineste 
s sebou!!! 

 st 10.01. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 pá 12.01. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 12.01. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 so 13.01. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 ne 14.01. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 14.01. – 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 

 st 17.01. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 19.01. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 

Hlubočci a Podvihově 
 ne 21.01. – při všech bohoslužbách sbírka na vybudování  

Komunitního centra 
 pá 26.01. – od 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Podvihově  

farní ples; odjezdy autobusu: 19.15 – Kyjovice, kaple; 19.25 – 
Pustá Polom, parkoviště pod kostelem; 19.35 – Hlubočec,  
za křižovatkou na Podvihov; odjezdy zpět: 02.30 a druhý odjezd 
po skončení plesu 

 so 27.01. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 ne 28.01. – vyjde další číslo farního časopisu 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom. NEPRODEJNÉ! 
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


