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MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA  
K ZAHÁJENÍ SYNODY 

 

 

Přijď, Duchu svatý.  
Ty, který probouzíš nové jazyky  
a vkládáš nám do úst slova života,  
chraň nás,  
abychom se nestali muzejní církví,  
která je krásná ale němá,  
s velkou minulostí a malou budoucností. 

 
Přijď mezi nás,  
abychom se v synodální zkušenosti  
nenechali přemoci zklamáním,  
nerozředili proroctví,  
abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse. 
 
Přijď, Svatý Duchu lásky,  
otevři naše srdce, abychom naslouchali. 
Přijď, Duchu svatosti,  
obnov svatý lid věrný Bohu.  
Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země. 

 
 

 

 

NENECHEJME SI VZÍT ADVENT 
 

 

 Advent je slůvko kouzelné. Je to čas touhy po Kristu. Je to 
krásný čas očekávání Ježíšova příchodu a příprav na Vánoce. Vše 
směřuje k nádherné oslavě Ježíšova příchodu v lidském těle na tento 
svět. A ještě víc:Je to čas touhy po Kristu v reálném čase - tady a teď. 
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 Svět to vidí jinak. Ježíše nemá za nic a Vánoce začíná slavit už 
po Dušičkách. V době, kdy venku padají teplotní rekordy, můžeme 
už v obchodech zahlédnout vánoční ozdoby. Po celý advent všude 
zní koledy a září ozdobené vánoční stromky. Když pak skutečné 
Vánoce přijdou, mnozí jsou už přesyceni vším tím, co do skutečné 
vánoční atmosféry patří. Nezbývá, než zaměřit se na výměnu 
nevhodných dárků a na povánoční slevy… 
 Svět asi příliš nezměníme. Ale nemusíme přikládat ruku k dílu 
tím, že splyneme s těmi předčasnými Vánocemi a podlehneme 
předčasné euforii. Nemůžeme zastavit ty vtíravé a všudypřítomné 
vánoční ozdoby a adventní hudlání koled. Ale můžeme jít do 
hloubky. Můžeme hledat ne to vnější, ale vnitřní. Můžeme hledat ne 
to hmotné, ale duchovní. Můžeme hledat ne dárky, ale Dárce. 
 Tak krásný adventní čas – čas touhy, která se nemýlí, která 
hledá a nachází… 

P. Zdeněk 
 
 

 

 

SLAVÍME VE SPOLEČENSTVÍ 
 

 

 Ano, už delší čas přemýšlíme nad tím největším, co v církvi 
máme – nad Ježíšem přítomným při slavení Eucharistie. Láska 
k němu se ukazuje snahou dávat mu to nejlepší. V minulém čísle 
farního časopisu jsme přemýšleli nad tím, jak je krásné vytvářet farní 
rodinu, kde lidé vědí, že patří k sobě a umí spolupracovat i na 
vnějších věcech ke cti a slávě Boží. 
 Jak ještě můžeme snahu dávat to nejlepší projevit? Také 
častým přicházením do kostela, kam přicházíme děkovat nebo 
s novou důvěrou prosit. A u toho bych se trochu zastavil. 
 Myslím na své bývalé farníky, kteří vzpomínali na to, jak kdysi 
v každém počasí chodívali každou neděli pěšky 7 kilometrů tam                
a 7 kilometrů zpět na mši svatou. Ježíš jim za to stál. Myslím také na 
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své bývalé farníky, kteří i ve všední dny, když nebyla mše svatá 
v jejich obci, naložili se do aut a jeli na mši svatou tam, kde právě 
byla. Ježíš jim za to stál. S radostí vídávám i v naší farnosti ty, kteří 
zvláště o nedělích a svátcích, pokud v jejich obci zrovna mše svatá 
není, sednou do auta a přijedou do obce sousední. Ježíš jim za to 
stojí. 
 Pravdou je, že o svátcích se tito lidé dají sečíst na prstech, 
většinou jedné ruky, a ve všední dny se jedná o jev zcela 
mimořádný. Říkal jeden kněz: „Všude zajedete – na nákupy, 
k lékařům, za kulturou… A do kostela ne?“ Bude dobře nad tím 
přemýšlet.  

P. Tomáš Halík mluví o tom, že pomalu přichází doba, kdy 
právě na toto bude potřeba si zvykat. Ten čas, kdy biskup (alespoň 
tedy v naší diecézi) obsazoval neobsazené farnosti, je už pryč. 
Kněžský seminář je téměř prázdný a mnozí kněží jsou přepracovaní, 
staří nebo nemocní a postupně budou odcházet. Ten luxus, že 
v každé vesničce je téměř plný duchovní servis, velmi brzy skončí. 

Jak říkal jeden můj spolubratr: „Zatím to děláme, protože na 
to máme.“ A jiný oponoval: „Ne. My už na to nemáme, ale jedeme 
ještě ze setrvačnosti.“ Jak uvádí delegát ad omnia P. Jan Czudek, 
v olomoucké arcidiecézi již děkani jednotlivých děkanátů dostali za 
úkol vybrat farnost, kde do pěti let nebude kněz. Tedy farnost, kde 
zatím farář bydlí, a která do pěti let již zůstane neobsazená. 
V každém děkanátu. A to přijde jistě velmi rychle i k nám. 

P. Tomáš Halík říká, že přichází doba, kdy budou kostely 
prázdné, a to nejen z covidových důvodů. Mluví o tom, že časem 
nejspíš vzniknou duchovní centra, ve kterých bude k dipozici vše, co 
je potřebné pro kvalitní duchovní život a lidé, kteří o tento servis 
budou stát, budou si prostě muset do těchto center dojet, tak jako 
dojíždějí za nákupy, k lékařům, za kulturou, do škol, do kroužků, na 
návštěvu rodin a přátel, apod.  

Ale tomu je třeba se učit. A je třeba tomu učit i své děti. 
Zatím alespoň v rámci farnosti, ale jistě i za jejími hranicemi. Tak co 
říkáte? Bude nám Ježíš za tu trochu benzínu stát? 
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ČÍM ŽIJEME 
 

 

A jaké byly uplynulé týdny? Zdá se, že zavál „čerstvý vítr do 
plachet“. Nebo spíš vanutí Ducha Svatého?  

Máme radost, že letos nám pandemie dovolila nejen 
naplánovat, ale od října také rozjet nedělní katecheze pro děti při 
bohoslužbách v Pusté Polomi. Snad se tak jejich srdcí dotkne cosi 
víc, než umožňují bohoslužby pro dospělé. Kéž by nám to vydrželo… 

V neděli 17. října se s hezkou účastí v Komunitním centru 
uskutečnila přednáška nebo spíše povídání Vzpomínky na dvě 
totality v malé vesnici na Českomoravské vysočině. 

V říjnu Komunitní centrum nabídlo prostor také Modlitbám 
maminek. Je fajn, že naše maminky mají touhu společně se za své 
děti modlit! 

A nejen maminky. I další dospělí, kteří mají touhu chválit 
Pána, se v Komunitním centru začali pravidelně scházet při Večerech 
chval. 

Také během října Komunitní centrum krásně vonělo, protože 
naše skautky se rozhodly upéct, ozdobit, zabalit a 
prodávat perníčky na podporu Papežských misijních děl. Všechno 
krásně zvládly samy a poděkování jim přišlo i z centra pro Papežské 
misijní dílo. Skrze sbírku na misie a skrze prodej perníčků pro 
Papežská misijní díla jste ve všech obcích farnosti cca 50 hladovým 
dětem zajistili pro celý školní rok jedno hodnotné jídlo denně. Díky! 

Během října se v klubovně uskutečnilo potáborové setkání 
dětí z farního tábora, ale také přespávačka našich skautek. Na 
prodloužený víkend přijeli skauti ze Staré Bělé, kteří odjížděli 
nadšení, protože pro jejich taneční večer byl náš sál ideální. 

V Komunitním centru proběhla v říjnu také další malá 
brigáda: Vysadily se další kytky a keře a připojilo se osvětlení.  

Je fajn, že také naši farníci vyslyšeli přání papeže Františka a 
již se scházejí na synodálních schůzkách, kde se učíme vzájemně si 
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naslouchat, radujeme se z toho, jak jiní naslouchají nám a těšíme se, 
že našim podnětům a touhám bude nasloucháno také „výš“. 

Komunitní centrum se stalo též místem pro nácvik zpěvů na 
Svatomartinskou bohoslužbu.  

 Mši svatou ke cti sv. Martina 
tentokrát ve farním kostele celebroval 
delegát ad omnia P. Jan Czudek. 
Mimochodem: Zdá se, že se mu u nás líbilo. 
Chválil zpěv lidí a také zpěváky na kůru za to, 
že si troufnou „jít“ do vážných liturgických 
zpěvů i do moderních písní. Měl radost, že na 
mši svaté jsou děti a se zájmem koukl i do 
dětské místnosti v našem farním kostele. 

P. Jan Czudek také naše Komunitní centrum požehnal. Přijal 
potěšující informace o tom, že jeho zbudování nás vyšlo na pouhých 
5,1 mil. korun (což při dnešních cenách je docela zázrak), a také o 
obětavosti farníků, kteří při budování Komunitního centra zdarma 
odpracovali téměř 2000 brigádnických hodin. Ptal se i na dluhy. 
Snad jej potěšilo, že žádné nejsou. 

Na svatého Martina odpoledne jsme pak prožili nejen již 
tradiční svatomartinský průvod, ale též slovem, obrazem i fyzicky 
bylo možno seznámit se s budováním i s přítomností Komunitního 
centra. 

V polovině listopadu se z „lázní“ vrátila Panna Maria Lurdská 
do své kaple u farního kostela. Její socha je krásně restaurovaná a 
„prohlédla“ také skála, na které stojí. 

Dění kolem Komunitního centra jsme začali mapovat 
v kolážích, které jsou asi nejjednodušším způsobem záznamu akcí. 
Za rok vše jen seskládáme do monitorovací zprávy, kterou vzhledem 
k přijaté dotaci musíme každoročně odevzdávat. Koláže, stejně jako 
další fotografie ze života farnosti, si můžete prohlédnout i vy ve 
fatogalerii na webových stránkách farnosti. 

Na něco jsme zapomněli? No, bylo toho hodně. Mohlo se 
stát...  
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ZPÍVÁNÍ PŘI VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽBÁCH 
PŘIDÁTE SE K NÁM? 

 

 

I s odstupem si znovu uvědomuji, jak velikou radostí mě 
naplnilo společné zpívání při Svatomartinské slavnosti. Potěšili mě 
všichni, kdo si našli čas na společné zkoušky. Povzbudil mě elán a 
chuť pustit se třeba do nácviku liturgického zpěvu ve vícehlasém 
provedení. Ale největší radost jsem měl z toho, že jsme při samotné 
slavnostní bohoslužbě zpívali písně o Boží velikosti a nádheře 
opravdu ze srdce. I mně samotnému to pomohlo postavit se v tu 
chvíli do Boží přítomnosti. Děkuji ještě jednou každému, kdo jste se 
zapojili, a věřím, že i pro vás to nebylo jen obyčejné zpívání.  

Jsou před námi vánoční svátky. Rádi bychom se znovu 
společným zpěvem zapojili do oslavy Božího narození. Nemáte chuť 
se k nám přidat tentokrát třeba i vy? Zkoušky proběhnou v 
Komunitním centru v pondělí 13. a 20. prosince vždy od 19:30 
hodin.  

Radim a Zdenka Novákovi 
 
 

 

 

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ – VEČERY CHVAL 
 

 

Při rozjezdu aktivit v Komunitním centru vytryskla na různých 
místech naší farnosti touha po společném setkávání se k modlitbě. 
Pak už stačilo jen navrhnout první termín a touha se mohla začít 
naplňovat. Od začátku října se jednou za 14 dnů scházíme k 
modlitbě chval. V písních chval oslavujeme Boha pro něho 
samotného, protože ON JE, bez ohledu na to, co může být v našich 
životech komplikované nebo složité. Chvála pozvedá naše modlitby 
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k tomu, který je jejich pramenem i cílem: „jeden Bůh, Otec, od 
něhož pochází všechno, pro něhož jsme tu i my“ (1 Kor 8,6).  

Chceme i vás pozvat k prožívání radosti ze společenství, když 
se jako děti shromažďujeme kolem milujícího Otce. Během adventu 
to bude ve čtvrtek 2. a 16. prosince (od 19:00 v Komunitním 
centru). Místa je dost pro všechny (z menší klubovny jsme se 
přestěhovali do té větší, ale k dispozici je i farní sál �). 

 
Radim a Zdenka Novákovi 

 
 

 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
 

 

V neděli 5.12.2021 v 16:00 v Komunitním centru Pustá Polom 
 

Program: 
- příběh o sv. Mikuláši 
- nadílka s Mikulášem  
- drobné pohoštění 

 
Balíček pro své dítě zajistí rodič a nadepíše ho celým jménem dítěte. 
Akce se řídí dle platných epidemiologických opatření. 

Simona Dostálová 
 

 

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ 
 

 

Výstava Betlémů pana řezbáře Jiřího Cvešpra 
Výstava bude doplněna vánoční tvořivostí dětí ze školek a Základní 
školy. 
11.-14. prosince 14:00-18:00 hod. 
Přijďte se ztišit, zastavit a potěšit.                               Martina Krajzlová 
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ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 
 

 

SOBOTA 18. PROSINCE  
Vede: P. Lukáš Engelmann 
Místo: farní kostel sv. Martina  
             a Komunitní centrum 
 
Program: 
14.00 – 14.50 hod.: sv. smíření - P. Lukáš a P. Zdeněk  (kostel) 
15.00 hod.: mše svatá (kostel) 
16.00 hod.: adventní zastavení (Komunitní centrum) 
17.00 hod.:Večer chval(kostel nebo Kom. centrum–bude upřesněno) 
                     sv. smíření – P. Zdeněk (tam, kde Večer chval) 
 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

 st 01.12. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 17.00 
hod. mše svatá – adventní mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 
ze všech obcí farnosti 

 pá 03.12. – dopoledne návštěvy nemocných; předvánoční 
návštěvy; nahlaste ty, kteří nejsou pravidelně navštěvováni!!! 

 pá 03.12. – od 16.00 hod. do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 
eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16.50 h.) 

 pá 03.12. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 ne 05.12. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 05.12. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá s moderními 

křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí 
farnosti 



 10

 ne 05.12. – v 16.00 hod. v komunitním centru Mikulášská 
besídka – viz str. 8 

 st 08.12. – slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu (doporučený svátek); oslava svátku společná 
při mši sv. v P. Polomi v 17.00 h.; zároveň adventní mše sv. 
zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 

 pá 10.12. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

 ne 12.12. – při bohoslužbách sbírka na dostavbu přístavby 
Diecézního centra mládeže 

 od ne 12.12. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 
zapisují úmysly mší sv. na leden až březen 2022 v Pusté Polomi, 
kulatá a významná výročí na celý rok 

 st 15.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi adventní mše 
sv. zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 

 so 18.12. – adventní duchovní obnova farnosti – viz str. 9 
 st 22.12. – v 17.00 hod. v kapli v Hlubočci adventní mše sv. 

zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 
 předvánoční zpovídání a vánoční bohoslužby – viz str. 11 
 ne 26.12. – v P. Polomi a v Kyjovicích sbírka na pokračování  

generální opravy varhan v Pusté Polomi; v Hlubočci sbírka na 
opravy kaple 

 ne 26.12. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 
s obnovou manželských slibů pro manžele ze všech obcí farnosti 

 ne 26.12. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

To vše dá-li Pán Bůh a dovolí-li koronavirus.  
 

PONDĚLNÍ ADORACE 
 
Jste srdečně zváni na adorace Ježíše přítomného v Eucharistii, které 
bývají každé pondělí od 16.20 do 17.00 hod. ve farním kostele 
v Pusté Polomi.  Přijďte všichni, kdo máte Ježíši co říct… 
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MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
 
 
 

Kyjovice Pá  17/12 1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom So       18/12 1400 – 1450 h. a 1700 – 1800 h. 
Pustá Polom Ne 19/12     1400 – 1500 h. 
Pustá Polom Po 20/12 1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec St  22/12 1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

 

 

Zpovídá:  

P. Zdeněk Šimíček,  
v sobotu od 14.00 hod. též P. Lukáš Engelmann.  

 

24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 

 
 

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 
  
 

 Pá  
24/12 

So  
25/12 

Ne 
26/12 

Pá 
31/12 

So 
01/01 

P. Polom 
  1430* 

2200 1030     1030╬ 0800 1030 

Kyjovice  0900   0900  0900 
Hlubočec  1700   0730 1500  

 

 
 
 

* mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi 

╬ mše svatá s obnovou manželských slibů 
 
 

PROTIPANDEMICKÁ OPATŘENÍ PLATNÁ OD 22.11.2021 
Zpřísněná epidemiologická opatření platná od 22. listopadu se 
BOHOSLUŽEB NETÝKAJÍ! K bohoslužbám tedy není třeba prokazovat 
ani očkování, ani prodělanou nemoc, ani žádný test bezinfekčnosti. 
Stejná zásada platí rovněž pro církevní pohřby, neboť jejich součástí 
je bohoslužba, na kterou je umožněn svobodný přístup. Podrobnosti 
na webových stránkách farnosti     farnost.pustapolom.cz . 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


