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PANE MŮJ, ČEKÁM TĚ… 
 
 

 

Ó Pane můj, čekám tě, přijď, 
temnotu proměň v jas, 
umírám touhou po tobě, 
volám tě zas a zas. 
  

Dnes nemůže se mi nic stát, 
jen co ty dopustíš, 
co beznadějným zdá se snad, 
ty v dobré obrátíš. 
  
Ježíši, ty jsi mlčky stál 
tváří v tvář soudcům svým, 
zdrž jazyk můj, ať dnešní den 
zbytečně nemluvím. 
  
Ukaž mi cestu a dej mi 
ochotu po ní jít. 
Lékaři choré duše mé, 
dej mému srdci klid. 

podle sv. Brigity 
 

 

 

UMĚNÍ ČEKAT 
 

Žijeme v době, která neumí čekat. Někteří nevydrží čekat, až 
se rozsvítí svíce na vánočním stromečku a musí si rozdělit dárky                       
o pár dní dřív. Někteří mladí nevydrží čekat na svatební den a žijí 
manželským životem dávno předtím, než jsou oddáni. Často se 
manželé rozvádějí jen proto, že nedovedou čekat, až jejich vztah 
dozraje. 



 3

Kdo neumí čekat, až se poupátko samo rozvine, a otevře je 
násilím, zničí ho. 

Chceme mít všechno hned a definitivně vyřešené - i to, co 
vyžaduje čas zrání. Jsme nespokojení, že nenacházíme v životě tu 
radost, kterou za daleko skromnějších podmínek prožívali naši 
předkové z docela obyčejných věcí. Ženeme se dopředu s utkvělou 
myšlenkou, že štěstí je někde před námi a že nám uniká. Zatím by 
stačilo na ně počkat. 

Ani modlitba potom nepřináší uklidnění, protože 
nedovedeme na Boží odpověď čekat, ale nervózně přecházíme sem 
a tam, abychom měli dojem, že něco děláme. 

Křesťan musí umět čekat. Musí věřit Ježíši, který říká: „Přijdu 
brzy." Přijdu brzy však neznamená Přijdu hned, ale Přijdu v pravou 

chvíli. Křesťanské čekání není rezignací, ale Božím vítězstvím                         
v našem srdci. 
 

P. Jiří Mikulášek 
 

 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 
 

 

V našich zamyšleních nad Desaterem stále ještě zůstáváme                     
u 4. přikázání. Prošli jsme si již vztahy malých i velkých dětí 
k rodičům i vztahy rodičů k malým, velkým i dospělým dětem. Do 
oblasti rodinných vztahů jistě patří také vztahy ve farní rodině,                    
a zvláště téma „Farní rodina a děti na bohoslužbách“. Brát či 
nebrat? Téměř hamletovská otázka. 

Před nedávnem vyšel v Katolickém týdeníku zajímavý článek                       
o permanentních „rušičkách bohoslužeb“. Nejen o Jarouškovi, 
kterého rodiče - s trochou nadsázky - sundávají tu z lustru, tu ze 
zpovědnice či jej vysvobozují ze zamotání se do oltářních pláten               
a o prostoru kostela, který se tak pro dítě stává dobytým územím. 
Také třeba o asi pětiletém chlapci, který během mše svaté tak 
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mohutně kopal do dřevěného stojanu s velikonoční svící, až ho 
porazil. Maminka svícen postavila a držela a synek kopal dál. Cituji 
z dopisu otištěného v tomto periodiku: 
 

I mne rozčiluje, když vidím maminku, která hrdě a nečinně 
přihlíží, jak její dítko při kázání krásně hlasitě dupe po stupních 
postranního oltáře. Na druhé straně dítě má podle věku a svojí letory 
omezenou dobu, po kterou je schopno se soustředit, a je vlastně 
někdy vůči němu přímo nefér vyžadovat, aby hodinu i více bez hnutí 
sedělo. Také řešení, aby rodiče, nebo alespoň jeden z nich, zůstávali                         
s potomkem doma a nechodili v neděli na mši svatou, má svá úskalí. 
Samozřejmost, že v neděli jde celá rodina do kostela, je důležitým 
opěrným pilířem dětské zbožnosti až do doby, než si dorostenci 
začnou sami vytvářet své vlastní postoje k víře. 

Přimlouvala bych se proto spíše za větší míru ohleduplnosti 
na jedné a tolerance na druhé straně: Rodiče by se měli snažit udržet 
svoje bujné ratolesti co možná v klidu, a pokud se jim to nedaří, 
zdržovat se s nimi na méně exponovaných místech a v klíčových 
momentech, jako jsou čtení, evangelium, kázání či proměňování 
raději na chvilku opustit shromáždění. Ideální jsou samozřejmě 
odhlučněné prostory, kde mohou rodiče s dětmi sledovat mši sv. přes 
sklo a poslouchat z reproduktoru, které ale existují jen v nemnoha 
kostelích. Ostatní věřící by si naproti tomu měli více hledět vlastních 
modliteb než sledování svého okolí. 

V některých farnostech mívám totiž pocit, že jakmile vstoupí 
do kostela rodina s dítětem/dětmi, část zbožných duší okamžitě 
zapomene, proč vlastně na mši svaté jsou, a zaměří se místo toho 
plně na monitorování příchozích, aby je mohla při prvním hlasitějším 
projevu pokárat. 

Tím znervózní rodiče natolik, že ti pak nelítostně „dusí“ svého 
potomka ve snaze dosáhnout absolutní nehybnosti a bezhlučnosti. 
To je ovšem zcela kontraproduktivní, protože on se omezení osobní 
svobody tím úporněji brání a výsledný rozruch bývá horší, než kdyby 
mu byla dopřána únosná dávka volnosti. 
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Je dobře si uvědomit, že děti, které nebudou dnes v kostele 

občas pobíhat, tam pravděpodobně za dvacet let nebudou ani 

sedět. A především, že „malé děti je možno křtít, jen když se za ně 

církev zaručí svou vírou“, takže za všechny ty mrňousky jsme se my 

všichni jako církev zaručili a dlužíme jim jeden každý svou lásku, 

modlitbu, trpělivost a dobrý příklad.  
Marie Kletečková 

 
 

 

 

PTALI JSTE SE 
 

VÝSTAVBA KOMUNITNÍHO CENTRA 
 

Dnes k jednomu ústně položenému dotazu. Týká se výstavby 

komunitního centra: celkového rozpočtu a finančního krytí, tedy 

také již profinancovaných nákladů a prostředků, které zatím 

scházejí. 
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V letošním roce byla konečně zahájena očekávaná výstavba 
komunitního centra. Po demolici staré Orlovny provedla realizaci 
hrubé stavby na základě výběrového řízení firma p. Kňury. Mimo to 
máme již nakoupeny radiátory a chystáme se pořídit i zařizovací 
předměty do umýváren, záchodů apod. V současné době se vyrábí 
okna a vstupní dveře. Po jejich namontování, které předpokládáme 
na přelomu roku, budou zahájeny práce na instalaci rozvodů elektro, 
topení, vody a kanalizace.  
Z celkových odhadovaných nákladů na výstavbu komunitního 
centra ve výši 6,2 mil. korun jsme již proinvestovali cca 2,75 mil., 
které s tím souvisely (tj. včetně projekčních prací, záloh na materiál, 
nákladů na budování přístřešku pro auto faráře atd.).  
Na výstavbu se nám podařilo sehnat dotaci z programu IROP ve výši 
1,9 mil. korun, kterou jsme použili v celém rozsahu na úhradu hrubé 
stavby, stejně jako příspěvky ve výši 0,6 mil. Kč poskytnuté obcí 
Pustá Polom. Na dofinancování hrubé stavby posloužila i část 
z finančních darů od soukromých osob a výtěžky ze sbírek od 
věřících. Pro další provádění stavebních prací máme k dispozici na 
účtě ještě cca 0,7 mil. Kč a možnost čerpat úvěr z biskupství ve výši 
1,5 mil. korun, který však musíme splatit do 5 let.  
Ačkoliv nám pro zdárné dokončení a spuštění provozu komunitního 
centra chybí prostředky ještě v hodnotě cca 1,2 milionu korun, 
doufáme, že se projekt podaří dotáhnout do úspěšného konce. 
Přitom nemusí jít pouze o finanční dary z řad soukromých osob,  
místní samosprávy či od farníků v rámci sbírek. Pomoc může přijít          
i v materiální (nepeněžité) podobě, a to např. formou provedení 
nějaké práce, zajištění materiálu či firmy, která bude ochotna se do 
tohoto projektu zapojit. 
 

za Ekonomickou radu farnosti 
 

Ing. Martin Hrbáč 
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DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DARŮ 

 
V mnoha farnostech naší země se setkává s úspěchem 

systém podpory farnosti spojený s daňovými „úlevami“ pro dárce. 
Tato otázka bývá aktuální zvláště koncem roku. 

Mnoho věřících různým způsobem podporuje církev, ať jsou 
to dary pro farnost, podpora misijní činnosti, apod. Celková suma 
této podpory za kalendářní rok bývá obvykle nemalá – třeba                        
i několik tisíc korun. Pokud tento dar není anonymní, může se dárci 
část vynaložených prostředků vrátit prostřednictvím daňového 
vyúčtování zpět a takto získané prostředky je možno použít, dle 
uvážení, třeba zase jako dar. 

Kdo si podává na finančním úřadu daňové přiznání sám, 
většinou asi ví, že si může ze základu daně odečíst mimo jiné                             
i hodnotu poskytnutých darů, a to až do výše: 
15% daňového základu u fyzických osob (minimálně z celkové 
částky 1000 Kč nebo 2% daňového základu - viz zák. o daních                   
z příjmů č.586/1992 Sb, § 15 odst. 1)  
 

u právnických osob až do výše 10% ze základu daně (minimálně 
z částky 2000 Kč – viz zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb, § 20 
odst. 8) 

Tato možnost se týká téměř všech zaměstnanců – tedy i těch, 
kterým roční vyúčtování daně provádí mzdová účetní 
zaměstnavatele. Stačí, když vždy nejpozději do 15.2. následujícího 
kalendářního roku dodají na svou mzdovou účtárnu potvrzení 
farnosti o poskytnutém daru, kde bude uvedeno jméno dárce, jeho 
adresa, částka, účel (dar církvi) a datum. Více jistě poradí každá 
mzdová účetní. 

Uznáte-li za vhodné podpořit naši farnost svým darem, 
nebojte se vyžádat si od svého faráře potvrzení o daru a nabízenou 
možnost daňových úlev využít. Když nám stát něco nabízí zpět, proč 
bychom toho nevyužili?! 
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Číslo účtu pro podporu výstavby komunitního centra je 
2300836298/2010, variabilní symbol 7777777. Dar je možno také 
předat osobně.  

Za minulé, přítomné i budoucí dary děkujeme! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ČÍM ŽIJEME 

 

Pojďme se opět spolu poohlédnout za děním ve farnosti                  
v uplynulých třech měsících. 

Především začal nový školní rok a s ním vyučování 
náboženství. Potěšilo, že v dnešní době ateizace společnosti, kdy 
mnozí v církvi až příliš lacino „vyklízejí pozice“, se letos v naší 
farnosti do náboženství přihlásilo více žáků, než vloni. Je jich 58. A 
velký dík patří i paní  Simoně Dostálové, že spolu s farářem 
pokračuje i letos ve vyučování. 

Hezkou akcí byla farní pouť na Maria Hilf v neděli 16. září. 
Autobus se zcela obsadil a my jsme prožili nejen mši svatou na 
tomto poutním místě, ale také výklad o historii i přítomnosti tohoto 
místa a návštěvu zajímavostí v okolí. Dorazili jsme až na Rejvíz, ale 
stejně jsme nestihli vše, co jsme plánovali. Čas ubíhal rychle a bylo 
třeba se vrátit domů. Velký dík patří všem, kdo na realizaci letošního 
Dne kostelů spolupracovali. 

Následující dny patřily především placení a vyúčtování 
dotací a proběhlých oprav a budování, především komunitního 
centra, soklu farního kostela, kaple u fary a 3. etapy restaurování 
hlavního oltáře farního kostela. Nu – a bylo třeba myslet s žádostmi 
o příspěvky i na rok budoucí. 

V sobotu 13. října místní organizace KDU-ČSL a oddíl skautů 
uspořádali Pustopolomský orienťák – orientační závod, jehož 
výtěžek, který činil 5.650 Kč, věnovali na vybudování komunitního 
centra. Pán Bůh zaplať! 
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I naše farnost pomáhala: Byla možnost zakoupit si kalendáře 
s křesťanskými kreslenými vtipy. Výtěžek prodeje – téměř 15.000 
Kč – pak putoval na podporu stavby kostela v Brně-Lesné. 

Velké poděkování patří také paní Marcele Tvarůžkové za 
prezentaci o organizaci Mary´s Meals, která se zabývá projekty 
školního stravování v nejchudších zemích světa. Sešli jsme se k ní 
v neděli 14. října. Je dobře stále znovu si připomínat, že jsou lidé, 
kteří hladem nejen trpí, ale i umírají, a že jim můžeme a musíme 
pomáhat. 

Krásným dnem bylo pro naši farnost také úterý 16. října, kdy 
kostelník našeho farního kostela pan Bedřich Stoniš přijal 
v ostravské katedrále z rukou biskupa ostravsko-opavské diecéze 
Mons. Františka Václava Lobkowicze ocenění za dlouholetou 
obětavou kostelnickou službu v naší farnosti. 

V říjnu také skauti krásně provoněli faru. Pekli perníčky, 
které pak prodávali o misijní neděli 21. října na podporu Papežských 
misijních děl. Výnos prodeje činil 4.750 Kč. Pečícím, zdobícím, 
balícím, prodávajícím i nakupujícím patří rovněž velký dík! 

Je dobře pamatovat na potřebné. Nejen na ty živé, ale i na ty 
zemřelé. Díky všem, kdo po celý dušičkový oktáv získávali odpustky 
pro duše v očistci. Není frází, že „budou na nás vzpomínat, až my 
budem umírat“. Možná se nám to jednou bude docela hodit. I na 
sebe tak myslíme… 

Plánovaný výšlap biřmovanců na Lysou horu zhatilo počasí,                 
a tak jsme seděli „doma za pecem“ a snad nám tam taky nebylo tak 
úplně špatně. 

No a jistě nelze pominout letošní Svatomartinské slavnosti. 
Letos padly přímo na 11. listopad. Kromě tradiční mše svaté bylo               
i mnoho netradičního: Svatomartinské odpoledne začalo                               
na netradičním místě – na hřišti u školky, pokračovalo netradiční 
scénkou o tom, jak by svatý Martin asi vypadal a jak by jednal 
v současnosti, průvod šel opačným směrem, a protože 11. listopad 
byl zároveň dnem, kdy jsme si připomínali konec 1. světové války, 
zastavil se průvod i u památníku padlých. Zde si všichni připomněli 
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konec první světové války a její oběti. Poté starosta obce předal sv. 
Martinovi klíče od vesnice, sv. Martin potvrdil svou přízeň místním 
občanům a promluvil k nim pár vět. Mluvil o tom, že ve válce padlo 
mnoho mužů. Připomněl nám, abychom si vážili toho, že naše chlapy 
máme doma a nemusíme se strachovat o jejich životy ve válce. No                       
a dokonce se naše Svatomartinské odpoledne dostalo i na webové 
stránky a facebook diecéze a do Katolického týdeníku. Velký dík 
opět všem, kdo se zapojili a připravili program i pohoštění! 
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ZASLOUŽENÉ OCENĚNÍ 

 

Ano, 16. října kostelník našeho farního kostela pan Bedřich 
Stoniš přijal v ostravské katedrále z rukou biskupa ostravsko-
opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze ocenění za 
zásluhy v diecézi - za dlouholetou nezištnou službu kostelníka                     
a angažovanost ve farnosti. Čím si je zasloužil? 

Před 18 lety byl osloven, zda by se neujal služby kostelníka 
pustopolomského kostela. Po několikadenním váhání na nabídku 
přikývl.  

Součástí jeho života se tak stalo denní několikanásobné 
docházení do kostela. Nejen každodenní otevírání i uzavírání 
kostela, příprava a opětovné uklízení všeho potřebného 
k bohoslužbám, křtům, svatbám, pohřbům, koncertům, slavnostem, 
Noci kostela, apod. Kolika lidem jen zazvonil umíráčkem… Farář 
v něm měl a má v době nepřítomnosti zdatného administrátora 
farnosti. V neposlední řadě bylo potřeba topit v krbu na faře při 
farních akcích, provádět menší či větší opravy na zařízení v kostele, 
úklid sněhu, sečení rozsáhlých travních ploch v okolí budovy fary, 
což byla též nemalá služba vyžadující spoustu času a mnoho 
fyzických sil. Zvláště však v posledních cca 10 letech to byly firmy, 
které jedna za druhou se střídaly při generální opravě interiéru                   
a exteriéru kostela, a kterým bylo třeba „být po ruce“. 

I když v průběhu druhého pololetí roku 2017 byl pan 
kostelník dvakrát hospitalizován v nemocnici, opět se vrátil (třeba 
ještě v den příjezdu z nemocnice) ke své obětavé službě. To vše 
konal a koná zdarma – k větší cti a slávě Boží, pro dobro farnosti a ke 
službě bližním. 

 

Na začátku listopadu se pan Bedřich dožil krásného životního jubilea 
– 80 let. Pane Bedřichu, je dobře, že jste! Pán Bůh Vám odplať vše, 
co jste konal a konáte! Moc si Vás vážíme a děkujeme… 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na misie                                                                    10/2018 13.250     8.989     1.900 
Na Komunitní centrum 10/2018   6.583     4.690     2.442 
Na Mary´s Meals            11/2018 18.903     8.015     1.600 

 
výnos Pustopolomského orienťáku, misijních perníčků a prodeje kalendářů 

– viz str. 8 a 9 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 st 28.11. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 30.11. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 so 01.12. – výlet žáků z náboženství do trampolínového centra 

v Ostravě; školáci a rodiče byli informováni zvláštním listem 
 so 01.12. – od 14.00 do 16.00 hod. na faře výroba adventních 

věnečků; chvojí bude zajištěno, ostatní potřeby si přineste! 
 ne 02.12. – při bohoslužbách žehnání adventních věnců  
 ne 02.12. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 02.12. – 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 02.12. – od 16.00 hod. v kapli v Hlubočci adventní benefiční 
koncert – viz str. 14 

 st 05.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 
pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 

 čt 06.12. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 17.00 
hod. mše svatá  
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 pá 07.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi; 
předvánoční návštěvy; nahlaste ty, kteří nejsou pravidelně 
navštěvováni!!! 

 pá 07.12. – od 16.00 hod. do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 
eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16.50h.) 

 so 08.12. – slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu; oslava svátku společná při mši sv. v P. Polomi 
v 08.00 h. 

 ne 09.12. – při bohoslužbách sbírka na potřeby diecéze 
 od ne 09.12. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 

zapisují úmysly mší sv. na leden až březen 2019 v Pusté Polomi  
 st 12.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 

pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 
 st 12.12. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 14.12. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 ne 16.12. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v P. Polomi 
na pomoc manželům Seidlerovým po požáru 

 st 19.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi roráty zvláště 
pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 

 čt 20.12. – od 16.15 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti 
smíření; v 17.00 hod. mše svatá  

 pá 21.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově; předvánoční návštěvy; nahlaste ty, kteří 
nejsou pravidelně navštěvováni!!! 

 so 22.12. – v 16.00 hod. v kapli v Podvihově předvánoční zpívání 
dětí z MŠ 

 předvánoční zpovídání a vánoční bohoslužby – viz str. 14 a 15 
 ne 30.12. – vyjde další číslo farního časopisu 
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ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 
 
Srdečně Vás zveme na Adventní benefiční koncert pro Mery´s 
Meals, který se uskuteční 2. 12. 2018 v 16:00 hodin v kapli sv. Jana          
a Pavla v Hlubočci. Vystoupí dětská instrumentální schola a děti 
z Mateřské školy v Hlubočci. Po ukončení koncertu se společně 
přesuneme do místního parku, kde bude program pokračovat 
rozsvícením vánočního stromku a jarmarkem, jehož výtěžek, stejně 
jako výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na organizaci 
projektu Mery´s Meals. 
Přijďte si s námi užít adventní odpoledne a podpořit tuto 
dobročinnou akci! 

Zve obec Hlubočec ve spolupráci s místními Hasiči 
 

 
 

 

VÁNOCE 2018 
 
MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 

 
 
 

Pustá Polom Po       17/12 0630 – 0650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom St                     19/12 1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec Čt  20/12 1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Pá  21/12 1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Ne 23/12     1400 – 1600 h. 

 
 

 
 

 
Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček, v neděli též P. Radek Drobisz 

24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 
  
 

 Po  
24/12 

Út  
25/12 

St 
26/12 

Ne 
30/12 

Po 
31/12 

Út 
01/01 

P. Polom 
  1430* 

2200 1030 1030  1030 0800 1030 

Kyjovice  0900 0900   0900  0900 
Hlubočec  1700    0730 1500 1700 

 
 
 
 

* mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi 

 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

napsáno životem aneb Pozor na krávy!!! 
 

(převzato ze staršího čísla  Katolického týdeníku ) 
 
Chci se s vámi podělit o jeden hezký povánoční příběh: 
U Nováků je pozdvižení. Malá Maruška má do náboženství nakreslit 
tři krávy. Už na zítřek. Nikdo to ale neumí. Všichni se snaží, ale hned 
to zase vzdávají. Jenom tatínek v potu tváře dokončuje své dílo. „To 
není kráva, to je pes,“ bulí nad jeho výsledkem Maruška a celá 
rodina je v koncích. Babička raději uteče postěžovat si k sousedce. 
„No, kdyby ten člověk měl rozum,“ horlí na kaplana, „chtěl by přece 
jednu krávu, ne tři! A slečna na to měla celé svátky a vzpomene si až 
dnes.“ Sousedka zpozorní a říká: „Víte co, pojďme k vám, pokusím se 
o to taky.“ Když dojdou, sousedka místo tužky lapne malou Marušku 
za bradu a ptá se: „Poslechni, nekázal vám otec Pavel nakreslit tři 
krále?“ Malá vykulí oči a zakoktá: „Ano, ano, tři krále.“ Bylo vyhráno, 
protože král se i při vší své vznešenosti dá nakreslit snadněji než 
kráva. To dokáže i Maruška. 
Tatínek má kaplana rád. Ale přesto, nebo právě proto jím lomcuje 
pokušení lítosti, že se na omyl přišlo. 

LUDMILA LYSÁČKOVÁ, Brumov-Bylnice 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


