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Bohu se nelíbíme pro velikost našich skutků, 
ale pro lásku, se kterou je konáme… 

(Sv. František Saleský) 
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BOŽE, PROČ S TÍM NĚCO NEUDĚLÁŠ?! 
 

 
Proč jen mlčíš, Pane, 
když zloba lidská život maří? 
Proč se nezastane pravdy Tvá moc?! 

(z písně) 
 
Před časem byl v televizi pořad o sestřičkách boromejkách. 
Krásná sestřička - nějakých 20 let, a reportér se jí ptá: „Co vás 
přivedlo do kláštera?" Říká: „Plakát. Byl tam muž-troska. Nemocný, 
ubohý, pokrytý vředy. A pod tím výkřik: Bože, proč s tím něco 
neuděláš?! Pod tímto výkřikem menším písmem: „Vždyť já jsem 
udělal. Já jsem udělal tebe!"  
Děvče si řeklo: Bůh mě udělal, abych já pomáhala druhým. Teď je 
sestřičkou.  
Až budete tu větu slyšet: „Bože, proč s tím něco neuděláš?!", 
vzpomeňte si: Bůh něco udělal. Bůh udělal vás… 

 
(z pozůstalosti P. Aloise Pekárka) 

 
 
 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

 
 V našem vzdělávacím cyklu na pokračování jsme stále                        
u 5. přikázání „Nezabiješ!“.  Po otázce ochrany lidského života jsme 
otevřeli otázku ochrany lidského zdraví. Škodit si na zdraví člověk 
může různě. Ale o tom zde už byla řeč. Ježíš mluvil často v příbězích.  
Zůstaňme ještě dnes u ochrany lidského zdraví a ať i nám napoví 
jednoduchý a výmluvný příběh, který kdysi napsal Luis Coloma: 
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K Božímu trůnu přicházel unaveným 

krokem muž shrbený pod těžkým křížem. 

Z čela mu kapal pot, z poraněných nohou 

tekla krev, ze zachmuřených očí šlehal 

vzdor. Poslední silou nadzvedl svůj kříž, 

hodil jej ke stupňům trůnu a zlobně 

zvolal: „Proč jsem já dostal tak těžký kříž, že jsem pod ním padal!“ 

Zachvěli se andělé u trůnu a čekali, že snad švihne blesk                                

a opovážlivce srazí. Blesk neuhodil, na obličeji Pána Ježíše bylo 

vidět lítost. Sestoupil níž a odhozený kříž pozvedl. V jeho rukách se 

kříž proměnil. Už to nebyl jednolitý trám. Jako je kniha složena                 

z listů, tak byl kříž vytvořen z několika vrstev. Ježíš odloupl horní 

vrstvu a pravil: „Vzpomínáš, jak ses naučil kouřit? Byl jsi varován, 

ale tys nedbal, dávky jsi zvyšoval, až přišla zákeřná nemoc. Zkusil 

jsi mnoho, ale to není můj kříž.“ Další vrstvu odštípl Spasitel. „Měl 

jsi nemocná játra. Lékaři tě zachránili, ale varovali, abys už ani 

sklenku nepil. Poslechls, rok jsi to vydržel. Ale tvoji přátelé tě 

přemluvili, že už jsi mimo nebezpečí, abys s nimi pobesedoval. 

Podlehls a přišel konec. Tento kříž jsem ti nevložil já, ale oni.“ Další 

a další vrstvy zmenšovaly tíhu kříže. Zbyl tenký kříž, lehký. „Tento 

kříž jsem ti nachystal já. Porovnej ho s tím, který jsem já nesl…“ 

Vzpurnému poutníkovi vyhrkly z očí slzy. Zašeptal: „Pane, odpusť, 

smiluj se!“  

Ano: Ne každý kříž je od Boha. Nejtěžší kříže si může vyrobit                 
i člověk sám. 
 

 
 

 

SLOVNÍČEK POJMŮ 
 

 
 Pojďme teď zase k pojmům, které žádáte vysvětlit. Dnes to 
budou pojmy farizeové a pokrytci. 
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 Farizeové tvořili starověkou náboženskou stranu v Izraeli. 
Vyznačovali se velice přísným a úzkostlivým lpěním na zachovávání 
litery Zákona, a to do posledního písmene, až jim přitom unikalo to 
nejdůležitější – jeho smysl a duch. Kladli obrovský důraz na pečlivé 
dodržování nepodstatných záležitostí a zásadní věci přehlíželi, až to 
šlo někdy do extrémů. 

Slovo „farizeus“ znamená „oddělený“, „odloučený“. 
Oddělovali se, vymezovali se vůči ostatním, vůči běžným židům, vůči 
hříšníkům, vůči „chátře, která nezná Zákon“. Oni přece Zákon 
dodržovali přísně a do písmene. Cítili se být náboženskou elitou 
národa. Byli příkladní ve vnější okázalé zbožnosti, ve které si libovali. 
Chtěli v očích lidí vypadat spravedlivě a úctyhodně, ale často 
nehleděli na to zlé, co chovali ve svém srdci. Proto Ježíš jejich 
postoje odmítal a tepal, a tím si vysloužil jejich silnou nelibost. 

Pokrytci jsou lidé, kteří se v jakékoliv době chovají podobně: 
Navenek představují světu líbivou, nablýskanou, úspěšnou, 
dobročinnou či zbožnou tvář (dnes třeba zvlášť na sociálních sítích, 
ale jistě nejen tam), která ovšem vůbec neodpovídá tomu, jací jsou 
ve skutečnosti ve chvílích, kdy se nikdo nedívá a kdy jsou sami.                    
A protože to byla jedna z charakteristik dávných farizeů, říkal Ježíš 
farizeům, že jsou pokrytci, a my zase často předstírání, přetvářku                
a pokrytectví nazýváme slovem „farizeismus“. 

 
 

 
 
 

PASTORAČNÍ BILANCE ROKU 2019 
  
 

Přelom roku je již tradičně dobou bilancí, jaký byl rok předcházející              

a také dobou zamýšlení, co dál. I když čísla zdaleka neznamenají vše, 

o ledačem vypovídají. A přiznejme si, že nás v církvi ta čísla docela 

zajímají. Tak pojďme na to… 
 
 

 
 
 
 
 

Začněme jako vždy tím podstatným, tedy duchovním, liturgickým              
a pastoračním životem farnosti. Jaký byl uplynulý rok? 
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 křty biřmování svatby 1. sv.přij. pohřby 

P. Polom 9 8 1 7 13 
Kyjovice 2    4 
Hlubočec     3 
Podvihov     2 

 

 

Pod Pustou Polom jsou zahrnuti také farníci ostatních obcí, 

jimž byly svátosti a svátostiny uděleny ve farním kostele. 
 

 

Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 10.000 svatých 
přijímání, asi 120x byla nemocným a seniorům udělena svátost 
pomazání nemocných, do náboženství se (k tomuto školnímu roku) 
přihlásilo 54 dětí a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí 
sloužilo 19 ministrantů a zpívaly 3 scholy o celkovém počtu asi 25 
členů. Máme též instrumentální scholu pro bohoslužby s dětmi                 
a liturgický sbor mladých pro větší slavnosti ve farním kostele. 
Varhanickou službu vykonávalo 6 varhaníků, Eucharistii při 
bohoslužbách spolu s knězem podávali a nemocným donášeli                      
3 akolyté, náboženství spolu s knězem vyučovala také 1 katechetka. 
Ve farnosti pracovala šestičlenná Ekonomická rada a desetičlenná 
Pastorační rada. Mládež farnosti se učí a je ochotna to, co sama 
přijímala, dávat dál a věnovat se mladším. Kostel i všechny kaple 
mají své kostelníky, Pustá Polom jich má dokonce 5.  
Samozřejmostí je též péče farníků o svůj kostel i kaple. A nejen o ně. 
Velmi si vážím nejen iniciativy, ale především snahy a nasazení 
vlastních sil farníků pro vybudování Komunitního centra, které má 
být nejen pastorační základnou, ale též místem, kde se naše farnost 
bude také více otevírat světu, jak nám to často připomíná i papež 
František: Neuzavírat se do sebe, ale otevírat se světu. Svépomocné 
práce, které ušetřily mnoho finančních prostředků spolkly hodně 
času a sil těm, pro které je Komunitní centrum „srdeční záležitostí“. 
Jim zvláště patří letos velký dík! A jako vždy: Toto poděkování je 
opět i novou prosbou… 
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EKONOMICKÁ BILANCE ROKU 2019 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Také uplynulý rok byl zvláště po stránce budování a údržby objektů              
a jejich vybavení opět velmi náročný.  
 
Příjmové položky 
 

 
 
Výdajové položky 
 

(v Kč) 
odeslané sbírky  

+ desátek 
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 0 1.082 85.806 

 
Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných 

režijních nákladů spojených s životem farnosti jsou nejvyšší výdaje 
farnosti tvořeny také těmito položkami: 

 
 

(v Kč) 
zůstatek 

k 1.1.2019 
sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

Státní 
podpora 

 ostatní 
příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 

916.154 737.202 200.000 200.000 109.193 1.246.395 

Kyjovice 340.942 179.678 0 0 6.249 185.927 

Hlubočec 146.364 91.314 0 0 1.417 92.731 

Podvihov 80.682 6.206 0 0 0 6.206 
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PUSTÁ POLOM 
1.197.274 Kč Výstavba Komunitního centra 

225.000 Kč 4. etapa restaurování hlavního oltáře 
104.819 Kč Oprava varhan 

20.550 Kč Desátek (50%) 
17.056 Kč Účet za elektřinu – kostel 
11.539 Kč Účet za plyn na faře (50%) 

5.447 Kč Účet za elektřinu – fara (50%) 
 

 
 

KYJOVICE 
53.707 Kč Nové koberce do kaple 
53.500 Kč Dřevěné podlahy pod lavice 
16.440 Kč Desátek (40%) 

9.231 Kč Účet za plyn na faře (40%)  
8.075 Kč Účet za plyn v kapli 
4.357 Kč Účet za elektřinu – fara (40%) 
4.063 Kč Účet za elektřinu – kaple  

 
HLUBOČEC 

12.199 Kč Účet za elektřinu v kapli  
– obsažené náklady na venkovní osvětlení jsou přeúčtovány na obec 

4.110 Kč Desátek (10%) 
2.308 Kč Účet za plyn na faře (10%) 
1.089 Kč Účet za elektřinu – fara (10%) 

 
PODVIHOV 

1.082 Kč Náklady za el. energii v kapli 
 
 

připravil Ing. Marek Nigút 
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 Poděkování patří nejen velkým donátorům, ale i vám všem, 
kteří dle svých možností (a to je opravdu velmi individuální) 
velkoryse finančně podporujete dění ve své farnosti. 
 Snad jen jednu „perličku“: Když jsem před devíti a půl roky 
přišel do farnosti a moji rodiče byli zde na nedělní mši svaté, 
maminka se mě pak ptala: „Dneska byla nějaká mimořádná sbírka?“ 
Říkal jsem: „Ne. Proč?“ – „No že bylo v košíku tolik papírových…“ 
 Za těch téměř 25 let kněžství něco o tom vím. Většina (alespoň 
těch běžných) sbírek ve farnostech „zvoní“. U nás jsou ty sbírky 
takové jakési „tišší“.  Ale vážně: Vím a mohu zodpovědně říct, že 
„přepočteno na hlavu“ jsme v rámci (nejen) naší diecéze ojedinělou 
farností, kde lidé tak velkoryse svoji farnost finančně podporují. Bez 
této podpory by naše farnost jistě nebyla taková, jaká je. 
 Ještě jednou tedy díky a také tento dík je novou prosbou.                   
I v roce 2020 bude naše farnost taková, jakou si ji společně – dle 
svých možností, sil a Božích obdarování – uděláme. A pokud 
z různých důvodů finančně či svou prací naši farnost podporovat 
nemůžete, o to víc se za ni modlete! Koneckonců – modleme se za ni 
všichni. Tím je třeba začít, aby Pán žehnal. Díky moc!  

 

 
 

 

VÝHLED NA ROK 2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 A pojďme společně dál. Co plánujeme (tedy alespoň po 
budovatelské a opravářské linii) pro tento rok? 
 Absolutní prioritou bude dokončení výstavby Komunitního 
centra. Bude potřeba ještě především dodělat fasádu, položit 
venkovní dlažbu a pořídit vybavení, také dokončit přístřešek pro 
auto.  
 Poslední etapou (pokud se nám podaří také letos sehnat dotaci) 
by mělo vyvrcholit restaurování hlavního oltáře ve farním kostele,                  
a tedy již koncem roku by se měl hlavní oltář opět vrátit do kostela    
a zazářit v plné kráse. 
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 Zatím ale budeme muset vydržet fakt, že na nějaký čas bude 
farní kostel ještě více vypadat „jak po vykradení“.  Na čas z něj zmizí 
také obrazy z bývalých bočních oltářů – obraz sv. Anny a sv. Jana 
Nepomuckého. Přihlásili se totiž sponzoři, kteří budou cca z 80% 
financovat jejich restaurování. Věříme, že pak budou podobně 
krásné jako již restaurovaný obraz sv. Martina. 
 Jak jste již byli informováni, máme přislíbenou dotaci na opravu 
sochy Panny Marie před hlavních vchodem do farního kostela. Tu 
musíme provést také letos. 
 Pokusíme se též letos sehnat dotaci na další etapu opravy 
varhan farního kostela. Ta je ovšem velmi nejistá. Uvidíme. 
 Kyjovičtí pak pro letošní rok plánují opravu vstupu do sakristie 
(schody, podesta a zastřešení). 
 Samozřejmě podaří-li se získat jakoukoliv jinou dotaci či 
významný sponzorský dar, dáme se do díla, byť bude vyžadovat naši 
finanční spoluúčast. 
 Tož – bude co dělat. A to je dobře!  Těšíte se? A pomůžete? 
  
 
 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 
 
 

 

Nesmíme se však utápět jen ve vnějších aktivitách. Je třeba 
nezapomínat na duši. Je třeba čerpat, abychom mohli dávat.  
Již předem přijměte pozvání na postní duchovní obnovu farnosti                         
s P. Vítězslavem Řehulkou v sobotu 7. března 2020. 
Dopoledne v 10.00 hod. bude na faře program pro mládež cca od 12 
let, odpoledne v 15.00 hod. v Komunitním centru program pro 
dospělé (téma pro obě skupiny: Cesta ke svatosti) a v 16.00 hodin 
v kostele mše svatá.  
Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele od 14.00 do 14.45 hod. 
a podle potřeby i po mši svaté.  
Jste srdečně zváni a pozvěte i své přátele! 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 pá 07.02. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 07.02. – od 16.00 hod. do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16.50h.) 
 ne 09.02. – v závěru bohoslužeb: svatoblažejské požehnání 
 ne 09.02. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté 

Polomi na Komunitní centrum 
 pá 14.02. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 pá 14.02. – v 17.35 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  

univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Která církev je ta 
pravá? 

 so 15.02. – od 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Podvihově  
farní ples; odjezdy autobusu: 19.00 – Kyjovice, kaple; 19.10 – 
Budišovice, střed; 19.20 – Pustá Polom, parkoviště pod 
kostelem; 19.30 – Hlubočec, za křižovatkou na Podvihov; odjezd 
zpět: 02.30 

 ne 16.02. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 16.02. – 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 16.02. – v 17.00 hod. v Hlubočci mše svatá zvláště pro spáče 
z plesu  

 pá 21.02. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

 ne 23.02. – při bohoslužbách sbírka na Svatopetrský haléř 
 st 26.02. – Popeleční středa; den přísného postu; mše svaté                   

s udílením popelce v 16.30 v Kyjovicích a v 18.00 h. v P. Polomi; 
příležitost k přijetí sv. smíření na začátku postní doby: viz str. 11 
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 čt 27.02. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 
smíření a v 17.00 hod. mše svatá  

 pá 28.02. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově 

 so 29.02. – ministrantský výlet na motokáry do Ostravy; rodiče 
a ministranti jsou informováni zvláštním listem 

 ne 01.03. – v Hlubočci v 07.30 hod. mše sv. a po ní možnost 
přijmout popelec pro ty, kdo nemohou na Popeleční středu 

 ne 01.03. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ NA ZAČÁTKU DOBY POSTNÍ 
Přijměte pozvání ke svátosti smíření jako k vykročení do doby 

zvláštní práce na sobě: 
 

Pustá Polom Po 24/02 0630 – 0650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Kyjovice St 26/02          1515 – 1620 h.  
Pustá Polom St          26/02 po mši svaté  
Hlubočec Čt 27/02 1630 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 
 

 
 
 
 

 

POMOZME ADAMOVI! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MÁTE DOMA STARÉ STOLNÍ KALENDÁŘE? NEVYHAZUJTE JE!!! 
 
Skautská družina Včeličky z Vražného pořádá sbírku stolních 
kalendářů pro autistického Adama.  
 
Adam je autista, který zbožňuje stolní kalendáře a chce se stát 
požárníkem, každý den musí mít vše přesně nalajnováno a trvá na 
dodržování svých rituálů, mezi které patří i prohlížení a pamatování 
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si datumů z kalendářů. Každé ráno mu jeho maminka kupuje jeden 
nový, což je pro ni velmi náročné. Proto tato výzva. Pomozte i Vy! 
 
Jaké kalendáře sbíráme??? Loňské i starší verze, čisté či popsané 
nebo letošní verze, které nebudete potřebovat. Důležité je, aby šlo 
o STOLNÍ kalendáře!!! 
 
Kam můžete kalendáře nosit??? 
Kalendáře prosím nechávejte ve farním kostele v bočním vchodu 
v poličce na knihy, v kaplích v Hlubočci a v Kyjovicích u kostelníků. 
 
Děkujeme všem dárcům za ochotu pomáhat a za jejich podporu 
dobrého díla. 

Pavla Tvarůžková 
 

 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

 
Povídá vdova panu faráři:  
„Hlavní, co mě utěšuje, je to, že manžel moc netrpěl.“ 
„Já vím, vždyť si vás vzal teprve před měsícem…“  
 
Ještě před pár lety:  
Pan farář navštěvuje nemocné. Babička leží v posteli a povídá:  
„Bojím se! Na stole leží náboje a vzkaz v arabštině!“ 
„Babičko, nebojte se! To jsou antibiotika a recept od doktora!“  
 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


