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Moje maminka měla heslo: 
„Pán Bůh je nade všecko!“ 

To mi vtiskla i do dětské dušičky. 
(biskup Josef Hrdlička) 
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ÚSTŘEDNÍ POSTAVA LIDSKÝCH DĚJIN 
 
Syn nezletilé matky (ale tehdy to tak nebrali...).  
Narodil se v zapadlé vesnici. 
V jiné vesnici vyrostl, až do třiceti let tu pracoval jako tesař.  
Potom chodil tři roky po vlasti jako potulný kazatel. 
Nenapsal jedinou knihu. 
Nikdy nedostal žádnou veřejnou funkci. 
Nikdy nezaložil rodinu a nakonec neměl ani domov. 
Nechodil na univerzitu. 
Nevzdálil se víc než tři sta kilometrů od svého rodiště. 
Neučinil nic z toho, co se obvykle považuje za úspěch. 
Když se veřejné mínění obrátilo proti němu, bylo mu pouhých  
třiatřicet let.  
Jeho přátelé utekli.  
Byl prodán svým nepřátelům a podstoupil soud, který byl fraškou.  
Byl přibit na kříž mezi dva lupiče. 
Zatímco umíral, jeho kati hráli kostky o jeho oblečení, které bylo na 
této zemi jediným jeho majetkem.  
Když zemřel, byl uložen do cizího hrobu, který ze soucitu dal  
k dispozici jeden přítel. 
Po dvou dnech byl ten hrob prázdný... 
 
Uběhlo dvacet století a dnes je tento člověk ústřední postavou 
lidských dějin.  
 
Žádná z pochodujících armád a námořních flotil ani žádný                           
z parlamentů a vládnoucích králů, císařů či prezidentů ani všichni 
myslitelé a vědci dohromady nezměnili dějiny a život člověka na 
zemi tolik, jako tento jediný skrytý život.  
 

(podle Bruna Ferrera) 
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SPOLEČENSTVÍ 
 
 Nový školní rok je opět novou příležitostí poznávat ústřední 
postavu lidských dějin a její poselství. Nejen pro děti a pro mládež, 
ale také pro dospělé. A nejen poznávat, ale také žít a tvořit kolem 
této ústřední postavy dějin i našeho bytí SPOLEČENSTVÍ.  

Na jaře letošního roku olomoucký arcibiskup Jan Graubner 
napsal pro svou diecézi pastýřský list, ve kterém připomíná, že Pán 
Ježíš nezaložil jednotlivé křesťany, ale církev jako společenství. 
Cituje v něm mj. i slova papeže Františka z jeho listu Gaudete et 

exultate: „Nikdo se nespasí sám jako oddělený jedinec.“ 
Vzpomíná pak na svou nedávnou návštěvu Iráku nebo na 

cestu do Bangladéše před několika lety, kde místní živá společenství 
křesťanů za nejdůležitější považují možnost scházet se 
k bohoslužbám a uprostřed muslimské většiny vytvářejí pospolu 
žijící křesťanské obce. „V Evropě se zdůrazňuje více osobní 
svoboda, promíchání kultur i náboženství,“ pokračuje arcibiskup 
Graubner a upozorňuje, že zvláště lidé ve městech nemají potřebu 
patřit do konkrétní farnosti. „Pak se diví, že trpí samotou a dětem už 
víru předat nedovedou,“ dodává. 

Úbytek věřících v Evropě je podle něj způsoben právě tím, 
že jednotliví křesťané bez živého společenství církve se nakonec 
přizpůsobují nevěřícímu prostředí. Odvolává se přitom na 
zkušenosti z komunistické totality: „S obdivem jsme četli pastýřský 
list biskupa Joachima Wankeho z východoněmeckého Erfurtu, který 
měl odvahu žádat své věřící rozptýlené mezi nevěřícími, aby v zájmu 
uchování víry všechno opustili a přesídlili do takových míst, kde 
mohou žít ve společenství živé církve. Jinak nezůstanou křesťany, 
protože křesťanství se žije ve společenství, jak ukazuje zkušenost 
prvotní církve. Křesťané v Asii nám to potvrzují svou zkušeností 
z historie i současnosti,“ upozorňuje olomoucký arcibiskup. 
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Doufá pak, že věřící v naší zemi najdou tolik pokory, aby tuto 
moudrost přijali a jednali podle ní: Ať už rodiče posílající své děti do 
světa, když jim pomůžou najít křesťanské společenství, studenti 
usazující se v novém prostředí anebo křesťané zapojující se do 
farního společenství.  

„Farnost však neslaví jen bohoslužby, ale také se sděluje, 
pomáhá si, žije spolu, takže se v ní nikdo necítí ztracený nebo 
opuštěný,“ pokračuje arcibiskup Graubner a dodává: „Jen uprostřed 
takového společenství se mohou lidé včetně nevěřících setkávat 
s živým Kristem a být jím oslovení. Jen v takovém prostředí mohou 
dozrávat opravdoví křesťané, kteří se nebojí jinakosti druhých 
a umějí s nimi žít, aniž by ztratili svou identitu.“ 

 
Snad právě slovíčko SPOLEČENSTVÍ by mohlo být mottem 

pro letošní školní rok. Máme krásnou živou farnost, ve které se 
scházíme v kostele i mimo kostel, máme krásně fungující 
společenství rodin, máme mládež, která drží spolu, tvoříme partu ve 
skupinkách v náboženství, máme scholu, instrumentální scholu, 
ministrantskou partu, skaut, Modlitby matek, party dobrých lidiček, 
kteří jsou ochotni uspořádat Svatomartinské slavnosti, Misijní koláč, 
roráty, Tříkrálové koledování, farní ples, křížovou cestu v přírodě, 
bohoslužby pro děti, minitábor, farní a skautský tábor, Noc kostelů, 
atd., atd. 

V tomto školním roce nás, dá-li Pán Bůh, čeká velká událost: 
otevření Komunitního centra. Snad i ono poskytne větší prostor                  
a možnosti, jak být spolu. Nejspíš nic tajného neprozradím, když 
sdělím, že se uvažuje třeba i o farní kavárně.  

A tak uvažujme. Uvažujme, jak pomoci dětem a mládeži, aby 
mohli společně růst v poznávání i praktikování života s Ježíšem a 
uvažujme, jak více žít také společenství dospělých, zvláště těch, kteří 
jsou osamoceni, ať už fyzicky nebo se svou vírou, se svým hledáním, 
se svými pochybnostmi, boji, výhrami i ztrátami. 

A  moc  prosím:   Podělte  se  se  svými  nápady  -  zvláště  s  
Pastorační radou nebo přímo se svým farářem. A nabídněte své síly! 
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Snad jen pro úplnost, kdo kromě faráře tvoří Pastorační radu: 
 za P. Polom : Marta Pískovská, Martina Krajzlová,  

   Dana Krajzlová, Věra Javorková, Jana Knápková 

 za Kyjovice : Jaroslav Grygar, Gabriela Pchálková,  

   Alois Folvarčný 

 za Hlubočec : Emilie Kudělová, Dagmar Trojančíková 

 
 
 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 
 
A teď trochu konkrétně k tomu, co už se rýsuje: 

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ  
 Žáci navštěvující ZŠ v Kyjovicích dostanou přihlášky při 

osobní návštěvě tříd v prvních dnech školního vyučování. 
Odevzdávejte je třídním učitelům ve škole nebo knězi po 
bohoslužbách v sakristii nejpozději do neděle 8. září. 

 Žáci navštěvující 1.-6. třídu ZŠ v Pusté Polomi dostanou 
přihlášky při osobní návštěvě tříd v prvních dnech školního 
vyučování. Odevzdávejte je třídním učitelům ve škole nebo 
knězi po bohoslužbách v sakristii nejpozději do neděle 15. 
září. 

 Rodiče žáků, kteří už do náboženství chodili a nyní navštěvují 
7.-9. třídu ZŠ v Pusté Polomi, již dostali přihlášky e-mailem. 
Případní noví zájemci si mohou přihlášku vyzvednout u svých 
třídních učitelů, u svého faráře nebo si ji mohou vytisknout 
z webových stránek farnost.pustapolom.cz. Přihlášky 
odevzdávejte třídním učitelům ve škole nebo knězi po 
bohoslužbách v sakristii nejpozději do neděle 15. září. 

A opět moc vyzývám a prosím: Nezapomeňte včas zařídit vyučování 

náboženství i těm, kteří navštěvují školy jinde. 
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ALTERNATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE:  
Týká se školáků, kteří navštěvují školy jinde, než v Pusté Polomi                 
a Kyjovicích, a také středoškoláků. V každém věku je i v rovině víry 
a křesťanského života co poznávat. Pokud by i přes veškerou snahu 
byl problém zajistit náboženství v jejich škole, je také letos otevřena 
možnost vzdělávání ve víře na faře, případně i moderovaným 
polosoukromým vzděláváním. Zájem sdělte faráři do neděle 15. září. 
Konkrétní formu pak budeme hledat společně. 
 
KYJOVICKÁ UNIVERZITA: 
Je určena středoškolákům a dospělým ze všech obcí farnosti. 
Budeme se scházet od října opět 1-2x měsíčně po pátečních 
bohoslužbách v sakristii kyjovické kaple. Přihlašování se nekoná, 
stačí vždy přijít přímo. Témata jednotlivých setkání zadávají 
výhradně účastníci. Jsou pak probírána do větší hloubky. Lístky 
s navrženými tématy, které se týkají života církve, naší víry a života 
z víry, je možno odevzdávat do neděle 15. září knězi po 
bohoslužbách v sakristii. Z navržených témat bude vždy losem 
vybráno téma pro další setkání. Téma setkání bude vždy včas 
oznámeno v nedělních ohláškách (dle možností i ve farním 
časopise), termíny setkání budou uvedeny ve farním časopise                      
a v nedělních ohláškách. První setkání se uskuteční v pátek 4. října 
v 18.45 hod. Není nutné účastnit se pravidelně, stačí přijít podle 
témat, která zaujmou. 
 
DOTAZY DO FARNÍHO ČASOPISU: 
Pro všechny (děti, mládež i dospělé) je stále dána možnost položit 
dotaz týkající se obsahu naší víry a života z víry, života církve či 
života farnosti, na který je pak spíše stručně odpovězeno ve farním 
časopisu. Dotazy vhazujte kdykoliv do schránky na dotazy v našem 
kostele a kaplích, posílejte je e-mailem na adresu 
rkf.pustapolom@doo.cz, nebo předávejte knězi osobně. Sejde-li se 
dotazů více, mějte trpělivost s odpovědí. V jednom čísle časopisu se 
zpravidla odpovídá na jeden dotaz. (Zatím není ve frontě žádný! ) 
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OSOBNÍ DOTAZY: 
Samozřejmě je možno ptát se i osobně a soukromě, ať už ve svátosti 
smíření (týká-li se dotaz osobního života) nebo kdykoliv a kdekoliv 
na vše ostatní.  
 
MŠE SV. NA ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU:  
Pojďme především prosit o Boží požehnání do nového školního 
roku. Co bychom byli bez něj? Mše svatá s žehnáním školních 
pomůcek bude pro farníky ze všech obcí farnosti ve farním kostele 
v Pusté Polomi v neděli 8. září v 10.30 hod. 
 
SCHŮZKA RODIČŮ A VEDOUCÍCH FARNÍCH AKTIVIT:  
Vzhledem k posunutému začátku školního roku v Pusté Polomi,                    
a tedy i pozdějšímu návratu z prázdnin, se letos schůzka uskuteční až 
v neděli 8. září v 18.00 hod. na faře. Zvu rodiče a vedoucí aktivit               
ze všech obcí farnosti. Pojďme se společně poradit o tom, co již 
„vyčichlo“ a co již opustíme, v čem budeme pokračovat, co budeme 
dělat jinak, co nahradíme něčím novým, pojďme se též bavit o tom 
kdy, kde a jak, aby to bylo efektivní a abychom zbytečně netříštili 
síly. Dá se dělat leccos: schůzky, duchovní program, výlety, sportovní 
aktivity, společná práce, bohoslužby pro děti a mládež i v kaplích, 
aktivity pro předškoláky, atd., atd. … Jen je třeba dát vědět, oč je 
zájem, a kdo co udělá a zajistí, aby to mělo úroveň. Farář to sám 
nezvládne . 
 
SVÁTOST SMÍŘENÍ NA ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU:  
 Nebylo by dobře skončit jen ve vnějších aktivitách. Duchovní rozměr 
našeho snažení je podstatný. Aby tomu Bůh mohl žehnat. 
Pedagogy, školáky, studenty, rodiče, prarodiče a všechny ostatní, 
kteří budou děti a mládež v novém školním roce provázet, zvu 
především k dobré svaté zpovědi: 
 
 
 

P. Polom St 11.09.: 17.15 – 17.50 h.   
Hlubočec Čt 12.09.: 17.30 – 17.50 h.   
Kyjovice Pá 13.09.: 17.15 – 17.50 h.   
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90. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KAPLE V KYJOVICÍCH 
 
Drazí farníci, 
přijďte a přijeďte  
15.9.2019 do Kyjovic! 
Chtěli bychom společně s Vámi 
oslavit významné výročí naší kaple.  
 
A na co se můžete těšit? 
 
Slavnostní mše svatá v 9.00 hod. 
Koncert vážné hudby v kapli sv. Víta 
od 14.30 hod. 
Příjemné odpoledne s živou hudbou            
a občerstvením 
Výstava historických fotografií spojených s historií kaple sv. Víta                  
a Kyjovic 
Zábava pro děti a rodiče – soutěž rodinných dvojic na téma „Příběh 
Kyjovické kaple“ 
Vyhodnocení soutěže o nejhezčí obrázek kaple 
 
Soutěž pro děti: Namaluj obrázek na téma Kyjovická kaple. Můžeš 
kreslit cokoli, co se týká Kyjovické kaple – kaple z vnějšku nebo 
zevnitř, okno, sochu, oltář, obraz v kapli, opravu kaple… Obrázek by 
měl být nakreslen na formátu A3. Může být zpracován např. jako 
kresba fixem, malba, koláž, apod. Podepsané obrázky je možné 
odevzdávat do 13.9.2019 v sakristiích farnosti. 
 
Přesný program oslav bude včas upřesněn na plakátech                                  
a v ohláškách. 
 
 
 

Těšíme se na Vás! 
Za kaplovou radu Gabriela Pchálková 
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DEN KOSTELŮ ANEB FARNÍ VÝLET 
 
Srdečně zveme všechny na výlet za duchovním obohacením i za 
poznáním. V neděli 22.9.2019 nás čeká cesta do kostela Narození 
Panny Marie v Andělské Hoře.  
 
Vyjedeme autobusem v 7.30 hod. z Kyjovic od hasičárny, v 7.35 hod. 
z Pusté Polomi, parkoviště pod kostelem a v 7.40 z Hlubočce – za 
křižovatkou na Podvihov. Mši svatou oslavíme s místním farním 
společenstvím v 9.45 hodin, poté se podél zastavení křížové cesty 
vydáme vzhůru k poutnímu kostelíku sv. Anny na Annabergu, který 
nám bude zpřístupněn k prohlídce a společné modlitbě.  
 
Následovat bude přejezd do horských lázní Karlova Studánka, které 
skýtají dostatek příležitostí k občerstvení nejen u léčivého pramene, 
ale také v některé z místních restaurací. Odpoledne bude příležitost 
k individuální prohlídce lázní a okolí, pro turisticky zdatné lze 
nabídnout trasu na skalní vyhlídku Rolandův kámen či náročnější 
trasu podél vodopádů Bílé Opavy. A kdo by měl zájem zdolat 
Praděd, může z Karlovy Studánky vyjet linkovým autobusem na 
Ovčárnu a k vrcholu dojít 3,5 km po zpevněné cestě.  
 
Nabídka je veliká, tak neváhejte a vydejte se také. Cena zájezdu: 
dospělí 200 Kč, děti a mládež 100 Kč, ministranti a schola pravidelně 
sloužící v našem kostele a kaplích 50 Kč. Platí se při zápisu.  
 
Přihlašujte se do neděle 15. září po bohoslužbách v sakristii. 

 
Marta Pískovská 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na opravy a budování*                  06/2019   7.205     4.940     3.125 
Na Komunitní centrum                                              07/2019   7.632     3.300     1.815 
Na opravy a budování*                  08/2019 14.775     3.470     2.800 

* na opravy kaplí, v P.Polomi na Komunitní centrum 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 

 
 do ne 08.09. – odevzdávání přihlášek do náboženství 

v Kyjovicích – viz str. 5 
 od ne 08.09. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 

zapisují úmysly mší sv. na říjen až prosinec 2019 v Pusté Polomi 
 ne 08.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté 

Polomi na vybudování Komunitního centra 
 ne 08.09. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvl. pro děti                         

a mládež  ze všech obcí farnosti na zahájení nového školního 
ruku (s žehnáním školních pomůcek) 

 ne 08.09. – v 18.00 hod. na faře schůzka rodičů a vedoucích 
aktivit ve farnosti – viz str. 7 

 st 11.09. až pá 13.09. – svátost smíření na začátku školního roku 
– viz str. 7 

 čt 12.09. – v 17.30 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 18.00 h. 
mše svatá  

 pá 13.09. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově 

 do pá 13.09. – odevzdávání soutěžních obrázků na téma 
Kyjovická kaple – viz str. 8 
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 do ne 15.09. – odevzdávání přihlášek do náboženství v Pusté 
Polomi – viz str. 5 a 6 

 do ne 15.09. – odevzdávání lístků s tématy pro Kyjovickou 
univerzitu – viz str. 6 

 do ne 15.09. – přihlašování na Den kostelů do Andělské Hory,  
Annabergu a Karlovy Studánky – viz str. 9 

 ne 15.09. – při bohoslužbách sbírka na církevní školy 
 ne 15.09. – v 09.00 hod. v Kyjovicích při mši svaté slavnost 90. 

Výročí posvěcení kaple; od 14.30 koncert a odpolední program 
– viz str. 8 

 st 18.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady  
 čt 19.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady  
 pá 20.09. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 so 21.09. – od 13.00 hod. na farní zahradě potáborové setkání 
 ne 22.09. – Den kostelů: Andělská Hora, Annaberg, Karlova 

Studánka, Praděd; společná mše svatá v Andělské Hoře v 09.45 
hod.; viz str. 9 

 so 28.09. – slavnost sv. Václava; mše svatá v Pusté Polomi 
v 08.00 hod.  

 ne 29.09. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
Pan farář se řítí jednosměrkou v protisměru.  
Cestu mu zkříží nasupený policista: „Pane řidiči, znáte dopravní 
předpisy?“  
Pan farář se na něj podívá nevinným pohledem a povídá: „A co byste 
potřeboval vědět?“  
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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 


