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Být stále spojený s Ježíšem –  
to je můj životní plán… 

(bl. Carlo Acutis) 
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PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU  
 

 

 
Zas přešly Vánoce, k nám Láska slétla 
a nesla mír a pokoj lidem všem, 
jak před léty, když Betlémem  
v noc tajemnou se rozlil úsvit světla. 
 
V dlaň Spasitele skládám svoje přání: 
Kéž v novém roce Dárce milosti 
vám zdraví dá a z nebes výsosti 
všem vašim pracím sešle požehnání… 

 
 
Milí farníci a přátelé naší farnosti, 

 

náš časopis se opět na chvíli (na tři měsíce) odmlčel. A nejspíš tomu 

tak ještě nějaký čas bude. V tuto prazvláštní dobu informace více než 

kdy jindy rychle zastarávají a mění se. Zdá se jako lepší aktuální 

informace rychle zveřejnit na internetu a rozeslat do e-mailových 

schránek. Jsem vděčný všem, kdo jste tyto informace posouvali dále 

těm, kdo se s internetem nekamarádí, aby byli v obraze a zůstali 

s námi ve spojení. Prosím o tuto službu i nadále. 

 

Opět po čtvrt roce tedy vychází další číslo farního časopisu. Za ten 

čas se nám již nakupilo více informací „dlouhodobějšího charakteru“, 

se kterými bych vás rád seznámil. Většinou se snažím, aby farní 

časopis byl formačně – informační. Dnes převáží zvláště to druhé. 

 

Ať se vám líbí, ať osloví… A „posuňte ho“ zase dál – zvláště těm,                  

o nichž předpokládáte, že se k nim v tuto dobu nedostane. 

Zůstáváme ve spojení…  
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PROFÍCI  
 

 

Jak naše dvoutisíciletá stařenka církev „kráčí s dobou“ a jak 

profesionálně odpovídá na výzvy přítomnosti? Někdy lépe a někdy 

hůř a někdy je to docela bída. 

 Je to důležité? Ano, je. Ale není to samospasitelné. Ježíš učil 

v příbězích. Jeden příběh k přemýšlení, který se mi dostal do rukou, 

nabízím bez komentáře i já vám dnes. Je opravdu jen fiktivní? 

 
VĚC: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Odesílatel: Poradci managementu v Galileji  
Adresát: Ježíš Nazaretský 

 
Vážený kliente, 
děkujeme za zaslání údajů o dvanácti mužích, které jste si 

vybral jakožto manažery své nové organizace. Jejich profily jsme 
prozkoušeli řadou našich obvyklých testů a posíláme Vám své 
výsledky.  

Dovolte nám nejprve několik všeobecných postřehů                        
o povahových typech osob, které jste si vybral. Většina těchto 
kandidátů jsou lidé velice průměrní, rozhodně nemají kvality 
potřebné pro vysoké řídící pozice, jejich povahové rysy a původ 
nevypadají zvláště příhodné s ohledem na efektivnost, loajalitu                   
a velkolepou vizi, jež bude vyžadovat rozvoj Vaší organizace.  

Máme výhrady zvláště pokud jde o Šimona Petra, muže,                  
s kterým počítáte na místo vedoucího řídícího týmu. Naše testy rysů 
osobnosti indikují dispozici nestálosti, je velice emocionální 
(emotivní?), se sklonem k impulsivnímu chování a k přílišnému 
nadšení v situaci, kdy je rozrušen. Zároveň má silný obranný reflex              
a tendenci ventilovat své pocity ve stresové situaci, někdy dokonce                
i pláčem. Má přehnané sebevědomí, typ člověka, který si myslí, že 
může chodit i po vodě, ale ve skutečnosti tam zahučí jako kámen. 
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Máme důvod se domnívat, že bude-li jeho loajalita vůči Vám a Vaší 
organizaci vystavena zkoušce, Šimon Petr selže. Tento typ člověka 
bude stěží vhodným základem, na kterém byste mohl budovat svou 
církev anebo s ním počítat ve chvíli bouře. 

S radostí Vám však můžeme sdělit, že jsme v jednom z Vašich 
kandidátů odhalili značný potenciál, je to talentovaný člověk, velice 
schopný a charakterní, je vynikající ve styku s lidmi, navazuje dobré 
kontakty. Kromě toho má zdravou ctižádost a vykazuje silnou 
tendenci ve věci finanční zodpovědnosti. Proto plně souhlasíme                 
s Vaším výběrem v případě Jidáše Iškariotského. 

 
S přáním všeho nejlepšího Vám i Vašemu novému podnikání 

Společnost Poradců managementu v Galileji  
 
 

 

 

ČÍM ŽIJEME  
 

 

A co uplynulé tři měsíce přinesly? 
Už v říjnu jsme se museli „popasovat“ s dosud neznámou 

situací v církvi – se zákazem společného zpěvu při bohoslužbách. 
Mělo to i své výhody. Např. jsme tak objevili i jiné liturgické zpěvy, 
než jen kancionál či moderní zpěvníky. Objevili jsme třeba i krásné               
a hluboké liturgické antifony, což jsou vlastně zhudebněné biblické 
texty odpovídající aktuální liturgii či svátku. Dík patří varhaníkům                
a zpěvákům, kteří se obětavě ujali úkolu, aby hudba a zpěv měly                  
i nadále místo při našich bohoslužbách, byť v jiné podobě, než jsme 
byli zvyklí. Snad se nám něco z toho podaří přenést i do normálních 
dob. 

Jeden z významných mezníků liturgického roku – dny 
vzpomínek a modliteb za naše zemřelé jsme vzhledem 
k následnému zákazu bohoslužeb prožili poprvé bez mše svaté a bez 
dušičkových pobožností. Měl jsem velkou radost ze všech, kteří 
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alespoň obětavě chodili ke svaté zpovědi, ke svatému přijímání a na 
hřbitovy, aby mohli pro duše v očistci získávat plnomocné odpustky 
– odpuštění trestů za to, co v Božích očích obstát nemohlo. Vždyť co 
těmto trpícím duším můžeme nabídnout víc?! 

Také slavnost svatého Martina byla jiná. Ale zase: Nebyla 
pravdivější a hlubší? Mši svatou a průvod jsme sice neměli. Ale 
právě v těch dnech jsme obdrželi potěšující zprávu: Svatý Martin se                 
s chudákem rozdělil o svůj plášť. My jsme dlouhá léta z našich 
prostředků podporovali v rámci projektu Adopce na dálku chudou 
indickou dívku jménem Lata Naik. Někdy kolem svátku svatého 
Martina jsme obdrželi vyrozumění o tom, že tato mladá žena 
úspěšně dokončila studia, získala práci a stala se soběstačnou. A od 
letošního listopadu místo Laty bereme „pod svá křídla“ další 
dívenku. Při komunikaci s Charitou Praha, která projekt zaštiťuje, 
jsem vyjádřil přání, aby nám svěřili někoho fakt hodně bolavého, 
komu naše pomoc aspoň trochu usnadní život. Svěřili nám tedy 
chudou dívenku, jejíž maminka zemřela a otec rodinu opustil. No 
řekněte, mohli jsme slavnost svatého Martina prožít hlouběji?!  

Je dobře, že od 22. listopadu se opět můžeme scházet při 
bohoslužbách, byť jen ve velmi omezených počtech. Byla a je tedy 
snaha uspořádat bohoslužby tak, aby zvláště na ty nedělní se 
dostalo co nejvíce zájemců. Zatím se zdá, že nabídka odpovídá 
poptávce.  

Bylo též fajn, že v době jakéhosi uvolnění mezi 2. a 3. vlnou 
pandemie se před Vánocemi podařilo v Domově pro seniory                         
i v domácnostech navštívit všechny staré a nemocné, kteří o to 
projevili zájem a udělit jim svaté svátosti. 

14. prosince úspěšně proběhla kolaudace Komunitního 
centra. Dobrou zprávou též je, že Komunitní centrum i vše ostatní 
máme zaplacené a všechny dluhy, které jsme měli, jsou splaceny. 

18. prosince se nám pak vrátily do farního kostela nádherně 
restaurované obrazy z bočních oltářů. Ty ovšem ještě bude potřeba 
zaplatit.  
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Poděkování patří též všem, kdo obětavě připravili náš kostel 
a naše kaple ke slavení vánočních svátků. Ano, bylo to pro málo lidí. 
Ale hlavně to bylo pro Ježíše k jeho narozeninám. 

Komunitní centrum bylo zkolaudováno, může v něm začít 
provoz. Má to ale malý zádrhel: Z důvodu vládních opatření se 
nemůžeme scházet. Protože však sociální služby mají výjimku, 
provoz v centru přece jen začít může. Od Nového roku v něm začíná 
fungovat Odborné sociální poradenství, které bezplatně nabízí 
Římskokatolická farnost Pustá Polom ve spolupráci s Centrum 
sociálních služeb Ostrava. Více se dovíte dále z plakátku. 

A ještě přehled odsloužených intencí v době zákazu 
veřejných bohoslužeb od 23.10. do 17.11.2020: 
 Za † Marii Škrobánkovou, manžela a živou rodinu 
 Za živé a † členy a členky svatého růžence 
 Za † Ludmilu a Oldřicha Gru;kovy 
 Za živou a živou a † rodinu Bohdalovou, Sonnkovou a Mazurovou 
 Za živou a † rodinu Sochorkovou 
 Za Zdenku Kozykovou (k 10. výročí úmrtí), za Annu Dědicovou a Boží 

ochranu pro celou rodinu 
 Za † Marii Petruškovou, manžela, snachu a duše v očistci 
 Za † prarodiče 
 Za Miladu Holušovou, manžela, syna a rodinu Krčmářovou 
 Za živou a † osobu 
 Za MUDr. Vladimíra Plačka, rodinu Plačkovou a Grussmannovou                 

a duše v očistci 
 Za † Markétu Staffinovou, manžela, živou rodinu a duše v očistci 
 Za Jaroslavu Holušovou a živou rodinu 
 Za Radomíra Hečko, † rodiče z obou stran a Boží požehnání pro 

živou rodinu, za Emila Pavelka, † rodiče z obou stran a Boží 
požehnání pro živou rodinu a za Josefa Dubčáka, † rodiče z obou 
stran a Boží požehnání pro živou rodinu 

 Za Josefa Juchelku, rodiče, sestru a ochranu Boží a Panny Marie pro 
živou rodinu 

 Za † Ludmilu Krayzlovou, manžela, živou a † rodinu, dar víry a zdraví 
 Na poděkování za 80 let života 
 Za Lumíra Pavlíka, Helmuta Kleina a rodiče z obou stran 
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EKONOMICKÁ BILANCE ROKU 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
Výdajové položky 
 

(v Kč) 
odeslané sbírky  

+ desátek 
ostatní výdaje  

za rok 2020 
zůstatek 

k 31.12. 2020 

Pustá Polom 74.793 1.364.340 227.804 

Kyjovice 71.835 39.393 304.274 

Hlubočec 26.169 26.098 200.137 

Podvihov 0 1.200 124.164 

 
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 1.1.2020 
sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

státní 
podpora 

 ostatní 
příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 

374.061 663.929 200.000 245.500 183.447 1.292.876 

Kyjovice 261.212 154.289 0 0 0 154.289 

Hlubočec 189.405 57.514 0 0 5.485 62.999 

Podvihov 85.806 39.074 0 0 484 39.558 
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PUSTÁ POLOM 

809.993 Kč Výstavba a vybavení Komunitního centra 
151.596 Kč 5. etapa restaurování hlavního oltáře 
134.119 Kč Oprava sochy Panny Marie u hl. vchodu kostela 

98.000 Kč 2. etapa generální opravy varhan 
13.145 Kč Účet za plyn na faře (50%) 
11.980 Kč Účet za elektřinu – kostel 
10.275 Kč Desátek (50%) 

8.765 Kč Účet za elektřinu – fara (50%) 
 
KYJOVICE 

7.887 Kč Účet za plyn na faře (30%)  

7.584 Kč Účet za plyn v kapli 
6.165 Kč Desátek (30%) 
5.259 Kč Účet za elektřinu – fara (30%) 

4.598 Kč Účet za elektřinu – kaple  

 
HLUBOČEC 

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

5.258 Kč Účet za plyn na faře (20%) 

4.110 Kč Desátek (20%) 
3.506 Kč Účet za elektřinu – fara (20%) 

 
PODVIHOV 

1.082 Kč Náklady za el. energii v kapli 
 
V roce 2020 především z důvodu omezení bohoslužeb v době pandemie 
sbírky a dary věřících poklesly oproti roku 2019 o přibližně 17%, kde 
samotné sbírky z bohoslužeb měly silný propad až o 50%, ale na druhou 
stranu spousta farníků přispívala svými dary, ať už v hotovosti nebo 
přímým převodem na farní účty a tím podstatně podpořili financování 
nejen klíčových projektů ale i běžný chod farnosti. 

připravil Ing. Marek Nigút 
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PASTORAČNÍ BILANCE ROKU 2020 
  
A jak vypadal duchovní, liturgický a pastorační život farnosti 
v pandemickém roce?   
 

 

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 7.000 svatých 
přijímání, 114x byla nemocným a seniorům udělena svátost 
pomazání nemocných, do náboženství se (k tomuto školnímu roku) 
přihlásilo 50 dětí a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí 
sloužilo 14 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 před pandemií podávali a nemocným 
donášeli 3 akolyté, náboženství spolu s knězem vyučovaly také                       
2 katechetky. Máme Ekonomickou i Pastorační radu. Kostel                             
i všechny kaple mají své kostelníky a samozřejmostí je též péče 
farníků o svůj kostel i kaple. Také Komunitní centrum má svého 
správce.  

Díky za vše, co pro farnost děláte! A protože i v tomto roce 
bude naše farnost taková, jakou si ji uděláme, toto poděkování je 
opět i novou prosbou… 

 
křty svatby 1. sv.přij. pohřby 

P. Polom 4 2 7 14 
Kyjovice 1   2 
Hlubočec    3 
Podvihov    3 
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VÝHLED NA ROK 2021 
  

 A co nás čeká v tomto roce? Uvidíme, jak Pán Bůh dá. Podaří-li 
se překonat pandemii Covidu, velikým a hlavním úkolem bude nejen 
zprovoznit Komunitní centrum, ale hlavně postupně znovu 
nastartovat život farnosti. Už teď prosím: Všichni přemýšlejte, jak 
se s tím popereme. Své nápady můžete už teď sdílet se členy 
Pastorační rady a se svým farářem. 
 Z ekonomických záležitostí nás ještě čeká zaplatit již provedené 
restaurování obrazů bočních oltářů ve farním kostele, no                           
a především vzhledem k přislíbeným dotacím se musíme letos pustit 
do 3. etapy generální opravy varhan ve farním kostele a do 
generální opravy kapličky Panny Marie u kostela. 
 Kyjovičtí pak plánují vloni neuskutečněnou opravu vstupu do 
sakristie kaple (schody, podesta a zastřešení) a možná opravu 
hlavních dveří. 
 Také nás letos čeká akce „Kulový blesk“. V posledních měsících 
a letech neskutečným způsobem narostly požadavky na 
bezpečnostní předpisy. V našich a v námi využívaných objektech je 
třeba hlídat termíny, objednávat, provádět a evidovat asi 25 revizí              
a kontrol. Je to neskutečný „žrout času“, který pak ubírá čas a síly 
k tomu, aby kněz dělal to, k čemu byl vysvěcen a v čem je 
nezastupitelný. Proto letos pod vedením děkanátního stavebního                  
a majetkového referenta bude snaha všechny požadované kontroly 
a revize svěřit „na klíč“ firmě, která vše bude hlídat, realizovat                      
i evidovat a která také za to ponese odpovědnost. 
 Neskutečným způsobem také narostla administrativa. Jsem moc 
vděčný i vám všem, kdo v jakýchkoli vnějších záležitostech svému 
faráři pomáháte, aby mohl dělat to, v čem je jako kněz 
nezastupitelný. Možná se na vás během roku obrátím s dalšími 
prosbami. Rád bych se z farního manažera a úředníka opět stal 
duchovním pastýřem, který bude moci být více mezi vámi a s vámi. 
Pocovidová obnova to bude zvlášť vyžadovat. Pomůžete? 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
  

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 

Na církevní školy                                                                                                                                                       09/2020   5.750     6.546     1.707 

Na opravy a budování*                         09/2020   6.920     4.000     2.100 

Na opravu varhan ve far. kostele  10/2020   8.660     4.430     1.487 

Na TV NOE                                          12/2020   7.035     9.050     1.520 

Na misie                                              12/2020   6.280     6.660     1.600 

Na opravu varhan ve far. kostele  01/2021 15.000     1.100     1.100 
* na opravy kaplí, v P.Polomi na Komunitní centrum 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: 
 probíhá on-line; bližší informace: 

https://hrabyne.charita.cz/komunitni-centrum-sv-klary/tri-
kralova-sbirka/  

 do ne 24.01. – možno přispět i do kasičky Charity v kostele 
v Pusté Polomi a v kaplích v Kyjovicích a Hlubočci 

 
PLÁNOVANÉ DIECÉZNÍ SBÍRKY: 
 so 23.01. a ne 24.01. – Na biblický apoštolát 
 so 20.02. a ne 21.02. – Haléř svatého Petra 
 so 20.03. a ne 21.03. – Na TV NOE 
 

DALŠÍ INFORMACE: 
 Návštěvy nemocných probíhají na požádání. 
 Všichni, kdo v r. 2020 darovali farnosti dar, který není anonymní, 

mohou požádat  o potvrzení daru pro snížení daňového základu.  
 Všichni, kdo jste do farnosti investovali něco, co by mělo být 

ještě proplaceno, dejte vědět co nejdříve. 
 Aktuální informace sledujte na webových stránkách farnosti. 

Komu informace nechodí do e-mailových schránek a máte zájem 
o jejich zasílání, dejte vědět na rkf.pustapolom@doo.cz.  
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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 


