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MODLITBA 
 

Děkuji ti, Pane, 
za útěchu tvé přítomnosti: 
i v časech osamocení 
jsi ty mou nadějí a důvěrou, 
jsi mi skálou a útočištěm od mládí! 
 

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu 
a požehnal mi dlouhým životem. 
Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, 
za sny, které se v mém životě již splnily, 
i za ty, které mě teprve čekají. 
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, 
ke kterému mě voláš. 
 

Dej mi, Pane, více víry, 
učiň mě nástrojem svého pokoje, 
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, 
jak nepřestávat snít 
a o tvých divech vyprávět novým generacím. 
 

Chraň a veď papeže Františka a církev, 
aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa. 
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, 
aby se utišila bouře pandemie, 
chudí došli útěchy a skončily se války. 
Podpírej mě v mé slabosti 
a pomáhej mi žít naplno 
každý okamžik, který mi dáváš, 
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny 
až do konce věků. 
Amen. 
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SLAVÍME VE SPOLEČENSTVÍ 
 

 

V posledním čísle farního časopisu jsme přemýšleli nad 
přípravou liturgie – toho největšího, co v církvi máme. Otec biskup 
Josef Hrdlička říká: „Živá liturgie musí být připravena s láskou a co 
nejlépe. Pak se v ní Boží blízkost sama projeví a vše se stane 
´uvěřitelným´.“ Díky všem, kdo to přijali za své! 

Pojďme dnes dál. Začeme přemýšlet nad prožíváním liturgie. 
Vzpomínám si na jedno setkání Pastorační rady, kde jsem se podělil 
o tuto svoji zkušenost: Ve farním kostele, když o velkých svátcích 
vstupuje liturgický průvod do kostela hlavním vchodem, případně 
když mše svatá začíná pod kůrem (např. při křtu nebo na Květnou 
neděli), jsem si všímal, že pod kůrem je docela „hlucho“. Z přední 
části kostela se ozývá zpěv, vzadu je (téměř) hlucho. Položil jsem 
otázku, co s tím. Jednou z odpovědí bylo, že jsou lidé, kteří si po 
náročném týdnu chtějí v kostele odpočinout a chtějí tam tedy „jen 
tak být“ a příliš se zvnějšku nezapojovat. Hmmm…. 

Tak tomu bylo před II. vatikánským koncilem. Občas se i 
používal pojem „vyslechnout mši“. I když ani tento pojem není úplně 
přesný. Kněz sloužil mši svatou zády k lidu a v latině. Většina lidí 
toho moc neviděla ani tomu moc nerozuměla. Co tehdy zbývalo, než 
jen „vyslechnout mši“? No, něco přece jenom. Lidé jednotlivé části 
mše svaté alespoň doprovázeli zpěvem mešní písně, která jim 
alespoň tímto způsobem připomínala, co se právě při mši svaté děje. 

To Druhý vatikánský koncil změnil. „Otočil oltář“ čelem k lidu, 
mše svatá se začala slavit v národním jazyce a věřící byli vyzváni, aby 
tomuto tajemství víry nebyli přítomní jako „stranou stojící a němí 
diváci“ (viz konstituce Sacrosanctum concilium), ale aby na 
posvátných úkonech měli uvědomělou, zbožnou a aktivní účast. No, 
koneckonců známe i z běžného života pojem „aktivní odpočinek“.  

Pokračování příště… 
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BILANCE ROKU 2021 
  
  K přelomu roku jistě vždy patří i jakési ohlédnutí za rokem 
minulým. Jaký byl rok 2021? V kontextu celosvětového dění příliš 
povzbudivý nebyl. K pandemii nemoci Covid-19 a omezením, která 
s ní byla spojena, se přidaly také konkrétní ekonomické dopady, 
situace na trhu s plynem, potravinami či jinými komoditami. Někteří 
lidé najednou zjistili, že ani tak samozřejmé věci, jako je teplo, si 
nebudou moci v dostatečné míře dovolit. Internetoví vtipálci 
dokonce hlásali, že vzhledem ke globální ekonomické krizi a kvůli 
omezení emisí CO2 bylo zhasnuto světlo na konci tunelu.  
  Je to jistě připomínka, že náš hříchem poškozený svět není           
a nebude nebem. Ale je zde i ujištění, které nacházíme v Písmu 
svatém, že „těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“.  
  Jaký byl uplynulý rok v naší farnosti? Zde je v „řeči čísel“: 
 
 

STATISTIKY DUCHOVNÍHO A LITURGICKÉHO ŽIVOTA 
 

 

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 9.000 svatých 
přijímání, 112x byla nemocným a seniorům udělena svátost 
pomazání nemocných, do náboženství se (k tomuto školnímu roku) 

 
křty svatby 1. sv.přij. pohřby 

P. Polom 1 1 7 11 
Kyjovice 3   10 
Hlubočec    4 
Podvihov    3 
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přihlásilo 60 dětí a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí 
sloužilo 13 ministrantů a zpívaly 3 scholy o celkovém počtu asi 20 
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 2 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.  

Rovněž letos chci poděkovat za vše, co pro naši farnost s láskou 
konáte. 
 
 

EKONOMICKÉ STATISTIKY 
 
Vnější okolnosti se výrazně podepsaly také v ekonomické rovině 
mnohých farností. Nejedna farnost musela v uplynulém roce 
zastavit plánované investice. Díky vaší obětavosti tomu tak u nás 
nebylo. Velký dík a Pán Bůh odplať tuto vaši velkorysost! 
 
 
 

Příjmové položky 
 

 
 

(v Kč) 
zůstatek 

k 1.1.2021 
sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

státní 
podpora 

 ostatní 
příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 

227.804 721.713 200.000 197.809 69.092 1.188.614 

Kyjovice 304.274 223.287 0 0 1.419 224.706 

Hlubočec 200.137 77.983 0 0 509 78.492 

Podvihov 124.164 1.000 0 0 0 1.000 
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Výdajové položky 
 

(v Kč) 
odeslané sbírky  

+ desátek 
ostatní výdaje  

za rok 2021 
zůstatek 

k 31.12. 2021 

Pustá Polom 134.848 1.275.020 6.550 

Kyjovice 100.430 49.078 379.472 

Hlubočec 25.775 29.207 223.647 

Podvihov 0 1.256 123.908 

 
V roce 2021 bylo také zprovozněno pro celou naši farnost 

Komunitní centrum, které lze také využívat pro různé komunitní 
aktivity. Jeho provoz přináší kromě radosti ze společného setkávání 
v mezilidských vztazích, taktéž příjmy a výdaje ve vztazích 
finančních. Čísla se mohou zdát nízká, ale zde je nutno přihlédnout 
k čerstvě otevřenému provozu a kromě jiného také ke složité 
epidemiologické situaci, která mnohdy setkávání nepomáhala. 

 
 
 
 

Výdaje zde tvoří položky především na dovybavení Komunitního 
centra pro službu do dalších let. 

 
Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných 

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

282.585 Kč Oprava kaple na hřbitově 

274.519 Kč Oprava sakristie po zatečení 
217.000 Kč 3. etapa generální opravy varhan 

181.500 Kč Restaurování obrazů bočních oltářů 

(v Kč) Příjmy Výdaje 

Komunitní centrum 13.700 76.467 
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29.900 Kč Oprava kříže na hřbitově po větrné smršti 

18.751 Kč Účet za elektřinu – kostel 
11.841 Kč Účet za plyn na faře (50%) 

10.275 Kč Desátek (50%) 

5.877 Kč Účet za elektřinu – Komunitní centrum  
4.971 Kč Účet za plyn – Komunitní centrum 

2.500 Kč Účet za elektřinu – fara (50%) 
 

KYJOVICE 

10.252 Kč Účet za plyn v kapli 
7.105 Kč Účet za plyn na faře (30%)  

6.165 Kč Desátek (30%) 
3.895 Kč Účet za elektřinu – kaple  

1.500 Kč Účet za elektřinu – fara (30%) 
 

HLUBOČEC 

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

4.737 Kč Účet za plyn na faře (20%) 

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

 

PODVIHOV 

1.235 Kč Náklady za el. energii v kapli 
 
 Rok 2021 byl ve znamení oprav a údržeb, které jemně překročily 
milion korun a tvořily 78% výdajů Pusté Polomi. I přesto, že jsme se 
potýkali s různými COVID omezeními, vnímám velice positivně, že se 
povedlo na sbírkách a darech vybrat o necelých 10% více než 
v loňském roce. I letos ve sbírkách a darech mají značné procento 
osobní dary směřované přímo na účel a účet. Byť je tento článek 
spíše o penězích, tak i z nich je zřetelné, že naše komunita je 
orientovaná na pomoc bližnímu, a za to jsem i tento rok mimořádně 
vděčný a posílám všem upřímné díky za vzájemnou podporu. 

 
 

 
 

Ekonomické statistiky připravil Ing. Marek Nigút 
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Snad jen ještě malý dovětek: Je fajn, že ani letos jsme neskončili 
v „červených číslech“. A pokud vás udivil „poměrně nízký“ zůstatek 
v Pusté Polomi, pak vězte, že tomu tak bylo zvláště díky zpožděné 
platbě pojišťovny za škodní událost při letní smršti. Tato platba 
dorazila na účet až počátkem tohoto roku. V současné době je tedy 
zůstatek na polomském účtu cca o 250.000 Kč vyšší.  

P. Zdeněk 
 
 

 
 
 

VÝHLED NA ROK 2022 
  

  
 A co je před námi? To ví Pán Bůh. A co víme nebo spíše tušíme 
my? 
 Moc prosím: Zaměřme se i v této náročné době především na 
aktivní a poctivý život z víry v našich rodinách. A zvěme další. 
Zvláště v této covidové době je to výzva dvojnásob důležitá. 
Z našeho kostela a kaplí by nepochybně byla i hezká muzea, ale lepší 
bude, když budou i nadále sloužit duchovnímu životu a když naše 
přítomnost bude ukazovat i na naši naději do budoucna. 
 Z ekonomických záležitostí nás především čeká poslední etapa 
generální opravy varhan ve farním kostele. No a pokud nějaké 
finance zbudou, případně pokud si to vyžádá akutní situace, bude 
třeba uvažovat nad výměnou 20 let starého plynového kotla na 
faře. 
 A když už jsme u těch varhan: Budou snad opravené. Teď jde 
ještě o to, aby na ně měl kdo hrát. Pan Šustek se odstěhoval, Pavel 
Pískovský studuje, ze tří varhaníků pro farní kostel nám zůstal jediný. 
Nevíte o někom? Anebo nechtěl by se zapojit někdo z vás? Snadno 
se přeučí i ten, kdo umí hrát na klavír. Prosím, dejte vědět! 
 V kapli v Kyjovicích je letos v plánu repase dveří hlavního 
vchodu a proskleného oblouku (nadsvětlíku). Obec (vlastník kaple) 
s prostředky na tuto akci ve svém rozpočtu na rok 2022 počítá. 
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V rozpočtu obce jsou také vyhrazané prostředky na opravu 
podstavců soch sv. Jana a sv. Floriána u obecního úřadu. 
 V kapli v Hlubočci je největším problémem střecha, kterou bude 
potřeba v nejbližších letech celou vyměnit. Tato investice se však 
bude pohybovat kolem 3 až 4 milionů korun. Obec (vlastník kaple) 
zatím hledá dotační titul. No, pro letošní rok bychom alespoň mohli 
pořešit umožnění efektivního větrání kaple. 
 A hlavně: Na podzim vyprší mandát farní rady a bude třeba 
postarat se o nové jmenování. Vybírat budeme opět z aktivních 
členů farnosti. 
 Zdá se, že máme co dělat. I v letošním roce platí, že naše farnost 
bude přesně taková, jakou si ji společně uděláme. Toto konstatování 
je opět novou prosbou… 
  
  
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na opravy *                                                                   12/2021   8.200     5.840     1.700 

Na generální opravu varhan v PP     01/2022 12.450     4.050     1.900 

Na Biblické dílo                                         01/2022   5.720     3.850     2.000 
 

* na generální opravu varhan; v Hlubočci na opravy kaple 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

 po 31.01. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 
smíření a v 17.00 hod. mše svatá  

 st 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice); oslava 
svátku společná v Pusté Polomi při mši sv. v 17.00 hod.; při mši 
sv.  žehnání svící; svíce si přineste a nechejte u sebe! 
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 pá 04.02. – od 16.00 hod. do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 
eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16.50 h.) 

 ne 06.02. – v závěru bohoslužeb svatoblažejské požehnání 
 ne 06.02. – při bohoslužbách sbírka na generální opravu varhan 

ve farním kostele, v Hlubočci na opravy kaple 
 pá 11.02. – dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech  
 pá 11.02. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 ne 13.02. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 13.02. – 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 

 pá 18.02. – v 17.35 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  
univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Výklad 7. kapitoly  
1. listu Korinťanům 

 ne 20.02. – při bohoslužbách sbírka na Svatopetrský haléř 
 pá 25.02. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 ne 27.02. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 
PROSBA K PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE 
Vzhledem k epidemiologické situaci opět prosím, abychom z ohledu 
na druhé nadále přednostně přijímali Eucharistii na ruku. Ty, kteří 
přesto chtějí přijímat Eucharistii přímo do úst, prosím, aby 
přistupovali ke svatému přijímání jako poslední. Děkuji! 
 
DOTAZY A PŘÍSPĚVKY DO FARNÍHO ČASOPISU 
Nejen farnost, ale i náš farní časopis bude takový, jaký si jej společně 
uděláme. Možná jste si všimli, že nám z farního časopisu zmizela 
rubrika „Ptali jste se“. Je to proto, že dotazy „vyschly“. Máte-li něco, 
co se týká naší víry, života z víry či života naší farnosti, můžete 
položit svůj dotaz: osobně, e-mailem nebo lístkem vloženým do 
schránky na dotazy a kostele a kaplích.  
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Také prosím ty, kdo vedou ve farnosti jednotlivé aktivity, případně 
kdo se jich účastní: Pokud máte něco, co byste nabídli ke 
společnému dobru (pozvání i ohlédnutí), nebojte se tak učinit. 
Stejně tak prosím třeba i ty, kdo se účastní života či akcí ve 
společenství mimo naši farnost, aby se podělili o to, čím žijí,                            
a případně tak inspirovali další. I farní časopis je jedna z forem 
společné cesty, ke které jsme v rámci synody o synodalitě vybízeni. 
 
 

 
 

 
 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
  

  
Pan farář reklamuje počítač: „Po měsíci to přestalo fungovat. A to 
jste mě ujišťoval, že mi vydrží až do konce života!“ 
„Omlouvám se. Asi jsem se mýlil. Nevypadal jste tehdy moc dobře!“ 
 
 
Chlubí se ministrant: „Pane faráři, dneska jsem dal dva góly.“ 
„No to je super! A jak to dopadlo?“ 
„1:1“  
 
Během zpovědi se kněz kajícníka zeptá: „Pijete?“ 
Kajícník na to: „A máte něco?“  
 
K nebeské bráně dolétl učitel. 
„Autohávarie?“ 
„Ne. Chyba v učebnici chemie.“  
 
Dědeček si stěžuje panu faráři: „Děti jsou nevděčné… Nechal jsem 
syna vystudovat na doktora a víte, jak se mi odvděčil? Zakázal mi pít 
a kouřit!“  
 



 12

  
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


