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Hledej štěstí druhých 
a najdeš své vlastní… 

(časopis Milujte se!) 
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PO ADAMOVĚ PÁDU 
 
 

Jdou léta, věky jdou a letí.  
Hojný rod Adamových dětí  
se rozlil zemí bez hrází.  
Hemží se, hlučí v rušném díle.  
A přece tichnou zasmušile,  
kdykoli soumrak přichází.  

 
Světem, jenž před dávnými časy  
stvořen do nevídané krásy,  
jdou vraždy, války, strasti, hlad.  
A hříchem, jenž se jako hloží  
při cestách lidských stále množí,  
v mocného draka vzrostl had.  

 
To on je nyní pánem rodu!  
On kuje jeho nesvobodu  
ve výhni pýchy, závisti,  
lakoty, zášti, nečistoty.  
A trůny světa chystá pro ty,  
kdo nejvíc duši znečistí…  

 
A dál jdou věky. Mnozí z lidí,  
když bezednou tu bídu vidí,  
zvedají k nebi žalný zpěv.  
„Hle, jsme tvé děti, Bože králi,  
tvé pobloudilé děti! Zdali  
nikdy se nesmíří tvůj hněv?“  
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I zželelo se patřit králi,  
jak těžce lidé umírali  
bez útěchy a doufání.  
A – jakož věděl od počátku,  
dřív, než had svedl otce, matku –  
rozhodl, že je zachrání.  

 
Těm, kdo své žalmy zpívali mu  
v oblacích obětního dýmu,  
vnukl dar věštby nadějné:  
že přijde čas, kdy láska Syna  
smíří hněv krále Hospodina  
a smrti osten odejme. 

 
 

Václav Renč – Popelka Nazaretská 
 
 
 
 
 

VELIKONOCE 2022 
 

Smrti, kdepak je tvé vítězství? Smrti, kde je tvůj bodec? (1Kor 15,55) 

 
Ať slavné Kristovo vzkříšení 
naši tmu v světlo promění! 
 
Tato slova velikonoční liturgie jsou 
mým velikonočním přáním 
každému z nás.  

P. Zdeněk 
 
 
Pojďme tuto zkušenost připravit i prožít… 
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 SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED VELIKONOČNÍMI SVÁTKY:  
 

Kyjovice Pá 08/04 1700 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Hlubočec So 09/04 1715 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Pustá Polom Ne 10/04 1400 – 1600 h.            
Pustá Polom Po 11/04 1700 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv. 
Hlubočec St  13/04 1715 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv.  

 

Přítomnost cizího zpovědníka je v době uzávěrky časopisu v řešení. 

Sledujte ohlášky v kostele a na farním webu. 
 

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a o Velikonocích                

se již zpovídat nebude!!! 

 

 

 SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLÁŠŤ SVATÉHO MARTINA 
 

Moji milí, 
mnohokrát jsme v naší svatomartinské farní rodině rozjímali 

nad pláštěm, o který se svatý Martin rozdělil s chudákem. Vícekrát 
tato scéna byla v naší farnosti ztvárněna (třeba i do netradiční 
podoby) během Svatomartinských slavností.  

Přišel čas, kdy poutavý příběh vystřídalo skutečné drama              
a kdy divadelní scénka byla nahrazena reálnými skutky. 

 Květná 
neděle 
10/04 

Zelený 
čtvrtek 
14/04 

Velký 
pátek 
15/04 

Bílá  
sobota 
16/04 

Velik. 
neděle 
17/04 

Velik. 
pondělí 
18/04 

P. Polom 1030 1800 1500 2030 1030 1030 

Kyjovice 0900    0900 0900 

Hlubočec 
sobota 09/04 

1800    1800  
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Je mou velikou radostí, že naše farnost svému patronu dělá 
čest. Ano, dělíme se o část svého pláště. Někdo nabídl část svého 
soukromí či prostory s láskou budované pro vlastní scházení, jiný dal 
svůj volný čas, své síly, své schopnosti, další nabídl část svých 
financí, další část ostatních hmotných dober. Ano, daří se nám 
zachovat i většinu aktivit, které ve farnosti doposud fungovaly, ale                 
i to se mnohdy odehrává s mnohými omezeními v daleko těsnějším 
a méně komfortním prostoru, a to v doslovném i přeneseném 
smyslu slova. Prostě dělíme se o část svého pláště a věříme, že to 
bude jednou naší spravedlností, až uvidíme Boží tvář. 

 
Z vašich nabídek pomoci byla vytvořena databáze a tato 

databáze byla předána k dispozici KRIZOVÉMU TÝMU, který v naší 
farnosti 4. března vznikl, a který tyto nabídky již postupně využívá. 
Pokud chcete nabídnout svou další pomoc v konkrétní oblasti, 
můžete se obracet PŘÍMO na zodpovědného člověka a přenechat 
mu svoji nabídku a kontakt na sebe. 
 

Ubytování – Jaroslav Krajzl – jarek75@email.cz 
Administrativa – Gabka Pchálková,  
                                Zdenka Nováková – novakovazdenka@centrum.cz 
Doprava – Peter Kordoš – kordos.peter@gmail.com 
Materiální potřeby – Dáša Trojančíková – dasa.trojancik@seznam.cz 
Jídlo – Jana Knápková – j.knapkova121@gmail.com 
Info + duch. služba – P. Zdeněk Šimíček – zdenek.simicek@volny.cz 

 
Znovu díky za otevřená srdce a připravenost k pomoci! Kéž 

nám vydrží. A šetřeme síly! Očekává se, že ti největší chudáci teprve 
přijdou. 
 

Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří,  

pro mne jste udělali… 
(Mt 25,40) 
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NAŠE POMOC UPRCHLÍKŮM 
 

A jaká je situace na faře a v Komunitním centru konkrétně? 
Na faře celé spodní patro a jeden pokoj nahoře, 

v Komunitním centru pak obě klubovny nahoře byly dány k dispozici 
uprchlíkům, sál dole zůstal k dispozici aktivitám farnosti. Počet 
přijatých uprchlíků se mění. Celková kapacita je cca 15 až 20 osob. 
V době uzávěrky časopisu je to aktuálně 15 osob. Někteří se již 
posunuli dále. Jedná se o ženy s dětmi, čekáme i příjezd tříměsíčního 
miminka. Ve chvíli, kdy časopis držíte v rukou, bude už situace 
nejspíš opět jiná. Další uprchlíci jsou ubytováni v rodinách.  

Krizový tým a spousta dalších dobrých lidí nejen z naší 
farnosti se snaží o tyto přijaté uprchlíky postarat nejen hmotně, ale 
poskytují jim též pomoc s vyřízením potřebné agendy, se získáním 
sociálních dávek, s nalezením zaměstnání, zajištěním lékařské péče 
apod.,  a snaží se je postupně aktivně zapojit do života v naší zemi. 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 od po 28.03. začíná letní pořádek bohoslužeb; nebude-li 

ohlášeno jinak, večerní mše svaté začínají v 18.00 hod., pondělní 
adorace v P. Polomi v 17.20 hod. a adorace na 1. pátky v měsíci 
v Kyjovicích v 17.00 hod. 

 po 28.03. – v 19.30 hod. v Komunitním centru nácvik sboru na 
velikonoční svátky  

 st 30.03. – v 17.30 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 
smíření a v 18.00 hod. mše svatá  

 čt 31.03. – v 19.00 hod. v Komunitním centru modlitební 
společenství 
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 pá 01.04. – v 16.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 pá 01.04. – od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace; do 17.50 hod. též příležitost ke sv. 
smíření 

 ne 03.04. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 03.04. – 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 

 po 04.04. – v 19.30 hod. v Komunitním centru nácvik sboru na 
velikonoční svátky  

 pá 08.04. – dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech; 
předvelikonoční návštěvy; nahlaste prosím ty, kdo nejsou 
navštěvováni pravidelně a o svátosti před svátky stojí  

 Předvelikonoční svátost smíření, bohoslužby Svatého týdne                 
a Velikonoc – viz str. 4 

 so 09.04. večer a ne 10.04. – bohoslužby s žehnáním ratolestí; 
ratolesti si přeneste a nechejte u sebe 

 po 11.04. – v 19.30 hod. v Komunitním centru nácvik sboru na 
velikonoční svátky  

 st 13.04. – v 17.15 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 
smíření a v 18.00 hod. mše svatá  

 čt 14.04. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Zeleného čtvrtku; zveme ministranty ze 
všech obcí farnosti!!! 

 Velký pátek 15.04. – od 08.00 do 12.00 hod. v kostele v Pusté 
Polomi tichá adorace Ježíše, který se za nás vydal 

 pá 15.04. – ve 13.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Velkého pátku; zveme ministranty ze 
všech obcí farnosti!!! 

 Bílá sobota 16.04. – od 08.00 do 12.00 hod. v kostele v Pusté 
Polomi tichá adorace u Božího hrobu 

 so 16.04. – v 18.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů na obřady Veliké noci; zveme ministranty ze všech 
obcí farnosti!!! 
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 ne 17.04. – při všech bohoslužbách žehnání pokrmů 
 ne 17.04. – při mši sv. v 10.30 hod. v Pusté Polomi průvod  

beránků; děti si mohou upečené velikonoční beránky přinést do 
průvodu na začátku mše svaté 

 ne 17.04. – při všech bohoslužbách sbírka na Kněžský seminář 
 čt 21.04. – v 19.00 hod. v Komunitním centru modlitební 

společenství 
 so 23.04. večer – vigilie svátku Božího milosrdenství; mše svatá 

v Hlubočci v 18.00 h.; od 17.30 do 17.50 hod. příležitost ke sv. 
smíření 

 ne 24.04. –  svátek Božího milosrdenství; v Kyjovicích a v Pusté 
Polomi běžný nedělní pořádek bohoslužeb; příležitost ke sv. 
smíření v Kyjovicích od 08.15 do 08.50 hod., v Pusté Polomi po 
mši svaté 

 pá 29.04. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 29.04. – v 16.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 01.05. – při všech bohoslužbách sbírka na dokončení 

generální opravy varhan ve farním kostele 
 ne 01.05. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 01.05. – 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 01.05. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

 pobožnost Křížové cesty bývá během postní doby                      
(není-li oznámeno jinak) o nedělích v Kyjovicích v 08.20 h.,                     
a v Hlubočci a v Pusté Polomi ve 14.00 hod. 

 

 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


