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Ať tě nic nezneklidňuje, ať ti nic nenahání strach. 
Všechno pomíjí. Bůh se nemění. Trpělivostí se dosáhne všeho. 

Kdo má Boha, tomu nic nechybí. Bůh sám stačí. 
(sv. Terezie z Avily) 
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RANNÍ MODLITBA 
 
 

Můj probuzený život, Ježíši, Tobě patří 
a všichni, které potkám, jsou Tví a moji bratři. 
 
Tys všude konal dobro, když po zemi jsi chodil, 
chci Tě dnes následovat, na lásce Tvé mít podíl. 
 
Dej, ať mám pro bližního čas, humor, vlídná slova, 
ať ovládám své vzněty a odpouštím vždy znova. 
 
Ať starosti a tísně na Tebe duše vloží 
a v mysli, slovech, činech hledá vždy vůli Boží. 
 
Ať s pomocí Tvé Matky, kterou vždy vyslyšíš, 
pomohu druhým k Tobě aspoň o krůček blíž. 
 
Buď oslaven a chválen Otec i Syn i Duch, 
v jednotě lásky dokonalé,  
k níž Boží děti velké, malé 
zveš Ty, náš dobrý Bůh. 
    (podle papeže Jana XXIII.) 

 
 
 

 

SLOVO FARÁŘE 
 
 

Moji milí, 
po dvou měsících držíte v rukou náš farní časopis, jenž se 

z měsíčníku momentálně stal spíše občasníkem, který vás chce 
informovat alespoň o nejdůležitějším dění ve farnosti. 
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Moc děkuji za váš zájem, za dotazy na maminčino zdraví i na 
to, jak to zvládám já, moc děkuji za slova podpory i za skutky pomoci 
a především za vaše modlitby za maminku i za mě, o kterých mě 
ujišťujete, i za ty, o kterých třeba ani vůbec nevím.  

Dovolte mi, abych vás informoval o záležitostech, které do 
promluvy nepatří a nevejdou se ani do nedělních ohlášek.  

Když jsem na konci července psal článek o faráři „na home 
office“, uváděl jsem, že situaci zatím spíše sleduji a že bude třeba 
vyhodnotit, zda-li se jedná o přechodnou či trvalou záležitost, 
v případě druhé varianty jsem slíbil informovat otce biskupa a znovu 
požádat o řešení. 

Krátce po napsání onoho příspěvku se maminčin stav opět 
velmi výrazným způsobem zhoršil. Díky Pánu Bohu a díky Panně 
Marii za to, že po dalších dvou či třech týdnech se znovu částečně 
stabilizoval. Je však již jasné, že maminka ve svém vysokém stáří a 
při svých nemocech pravidelnou a podstatně zvýšenou péči bude již 
trvale potřebovat. A jak jsem uváděl již dříve, v křesťanských 
rodinách bylo a je dobrým zvykem vycházejícím ze 4. přikázání 
Desatera, že tuto péči poskytují především děti. A to se týká i kněží. 

Na začátku srpna jsem tedy opět informoval biskupství                    
a požádal o řešení. No, nemají to tam jednoduché. Jak se zdá, řešení 
zatím zůstává na nás. Moc děkuji panu faráři z Velké Polomi 
Zdenkovi Vavrovi, který ochotně nabídl pomoc. A děkuji i všem 
farníkům, kteří alespoň v některých záležitostech začali přebírat 
odpovědnost za věci, které nutně nemusí dělat kněz a ve kterých je 
kněz zastupitelný. Zvláště velkou starost jsem měl o to, zda-li a jak 
se letos podaří uspořádat vyučování náboženství. Podařilo se. Moc 
děkuji třem paním katechetkám, které se tohoto úkolu ujaly. 

Je třeba jít dál. Z faráře „na home office“ se v současnosti 
stal farář „na poloviční úvazek“ (což samozřejmě během pár chvil 
může být i naprosto jinak). Ano, myslím, že i přes možné aktuální 
výpadky jsem zatím schopný jakž takž pokrýt alespoň to, v čem jako 
kněz jsem nezastupitelný a nutnou administrativu. Ostatní 
záležitosti svěřuji vaší pozornosti a péči. 
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Nyní je před námi nová velká výzva: Ustanovení nové farní 
rady. Té staré mandát zanikl k 30. září. Jedním z nejčastěji se 
ozývajících volání v rámci současné synody vyhlášené papežem 
Františkem, je volání po svěření větší zodpovědnosti laikům v církvi. 
V naší farnosti tato situace nastala rychleji, než jsme čekali. Ano, 
mnohé záležitosti buď budou konány skrze laiky a farnost bude 
vzkvétat, nebo nebudou vůbec a farnost bude postupně uhasínat. 

Jaké jsou výzvy pro novou farní radu a potažmo i pro 
všechny ostatní ochotné? Z ekonomických záležitostí bude v této 
době náročné pro celou společnost třeba pořešit finanční 
udržitelnost provozu a života farnosti, začít bude třeba promyšlením 
způsobu vytápění fary. Tato záležitost je zcela akutní: Na faře je 20 
let starý plynový kotel, jehož provoz není již nejekonomičtější,                     
a který kdykoliv může dosloužit. Při dnešních cenách energií                          
a předpokladu klesajících sbírek bude třeba dobře zvážit, jakou 
cestou se vydat. Nejen zvážit. I realizovat. 

Z pastoračních záležitostí bude velkou výzvou uvést do života 
závěry synody v naší farnosti. Na synodě jasně zaznělo, že naše 
farnost v jistých kruzích bývá nazývána „zážitkovou farností“ a že 
bude potřeba více zajet na hlubinu. Zvláště bude třeba přemýšlet, 
jak oslovit mládež, jak obnovit a současnému člověku přiblížit 
liturgický zpěv při bohoslužbách, jak obnovit ministrantskou, 
varhanickou a lektorskou službu, jak obnovit scholy a službu 
podávání a donášení Eucharistie nemocným, co nabídnout dětem                
a rodinám, bylo by potřebné utvořit tým lidí, kteří by pokračovali ve 
vydávání farního časopisu, v aktualizaci webových stránek farnosti, 
v prezentaci farnosti a k hlásání evangelia navenek směrem k 
„nekostelovým“ lidem. Jsou to obrovské výzvy! A faráři vzhledem 
k okolnostem na to již bohužel nezbývá času a sil. Dobrou zprávou 
je, že právě v těchto záležitostech je farář zastupitelný a že laici 
v celé naší zemi po převzetí této odpovědnosti hlasitě volají. Jen 
věřme, či spíše se modleme za to, aby nebyli zaskočeni tím, jak 
rychle jejich volání v naší farnosti došlo slyšení. Je to výzva… 
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FARNÍ RADA KONČÍ A ZNOVU ZAČÍNÁ 
 

Pětiletý mandát členů Farní rady k 30. září 2022 skončil. Moc 
děkuji jejím členům za jejich čas, síly i schopnosti, které naší 
farnosti věnovali, a to zcela bez nároků na odměnu. Bez nich by 
mnohé, co se v uplynulých pěti letech podařilo prožít i vybudovat, 
jistě nebylo. Ale je třeba jít dál. Před „novým rozdáním karet“ si 
zopakujme: 

Farnost bude taková, jakou si ji farníci udělají. Jednou 
z forem aktivního zapojení laiků (nekněží) do života farnosti je i Farní 
rada (dále jen FR). Ta se skládá ze dvou částí: z ekonomické rady                   
a pastorační rady. Jak vyplývá z názvu, ekonomická rada pomáhá 
faráři ve správě majetku a v ekonomických záležitostech, pastorační 
rada je nápomocná v dalších činnostech důležitých pro péči o lidské 
duše a o běžný chod farnosti. Kněz má mít k dispozici ekonomickou 
(a podle možností i pastorační) radu, která zná potřeby farnosti, 
předkládá a zvažuje návrhy řešení těchto potřeb a naplňuje přijaté 
úkoly. FR je pouze poradním a výkonným orgánem, farář pak jako 
statutární zástupce nese plnou zodpovědnost za to, že vše, co se 
rozhoduje či plánuje, je v souladu s Božími, církevními i státními 
předpisy. 

Ekonomická rada je povinná, ustanovení pastorační rady 
závisí na vůli faráře. FR je stanovena na dobu pěti let a zaniká po 
uplynutí této doby nebo rok po odchodu faráře, který ji ustanovil.  

Jak tedy dále? Přestože farář může 
jmenovat členy FR i bez volby – pouze na 
základě vlastního uvážení, pro větší sílu 
mandátu zajímá vašeho faráře váš názor. 
V běžných volbách do parlamentu či 
zastupitelstev bývají připraveny kandidátky               

a voliči z nich vybírají. Při ustanovování FR tomu bude opačně: 
Farníci dají v hlasování návrhy jmen těch, kteří s naší farností žijí                 
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a kterým důvěřují, a tito lidé pak budou osloveni s prosbou, aby tuto 
důvěru přijali a stali se členy FR. A teď konkrétně: 

 
EKONOMICKÁ RADA 

 
Ekonomická rada se MUSÍ skládat z odborníků v oboru. 

Podle stanov biskupa ostravsko-opavské diecéze členy ekonomické 
rady jmenuje farář z aktivních farníků, kteří se vyznačují znalostmi                  
a schopnostmi v oboru ekonomiky, práva, daňového poradenství, 
správy a údržby objektů, sociální činnosti a jiných podle potřeb 
vyplývajících z ekonomických aktivit farnosti, jsou bezúhonní a těší 
se dobrému jménu ve farnosti. Minimální počet členů ekonomické 
rady jsou 3, maximální 5. 

Proto žádám vás všechny, abyste kdykoliv průběžně 
písemně, SMS zprávou (tel. č. 603 368 922) nebo mailem 
(rkf.pustapolom@doo.cz) do neděle 23. října 2022 podávali návrhy 
vhodných ODBORNÍKŮ. Berte, prosím, v potaz také jejich přiměřené 
zdraví a dostatek fyzických i psychických sil, které jsou pro tuto 
službu potřebné. Z nich či z odborníků, kteří jsou faráři již známí, pak 
budou jmenováni členové ekonomické rady tak, aby bylo mezi nimi 
zastoupeno co nejširší spektrum jmenovaných odvětví. Ideálem by 
bylo, kdyby každá obec naší farnosti měla v ekonomické radě 
jednoho člena. 
 

PASTORAČNÍ RADA 
 
 Pastorační radu farnosti by pak měli tvořit ti, kteří jsou 
v jednotlivých obcích farnosti „tahouny“ pastoračních                          
a provozních záležitostí. Budeme postupovat podle těchto pravidel: 
 
 Nikdo k volbě není nucen – ať se jí účastní pouze ti, kterým záleží 

na tom, aby dali svůj hlas tomu, komu důvěřují a kdo bude – dle 
jejich názoru – pracovat k blahu farnosti jako dobrý zástupce 
ostatních farníků. 
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 Volit může každý dospělý člen farnosti a každý, kdo s naší 
farností pravidelně intenzívně žije (týká se také Budišovic). 

 Rovněž zvolen může být pouze dospělý člen farnosti a každý, 
kdo s naší farností pravidelně intenzívně žije (týká se také 
Budišovic). 

 Volba nových rad proběhne v  neděli 23.10. po bohoslužbách, 
v Podvihově v kapli v sobotu 22.10. v 18.00 hod.  

 Volba je anonymní. 
 Každý, kdo se chce volby zúčastnit, si doma připraví lístek se 

jmény 4 farníků své obce, kterým nejvíce důvěřuje. Lístek bude 
možno napsat i přímo v kostele či kapli. Také nemocní mohou po 
někom lístek poslat. 

 V den volby po mši svaté lístky se jmény budou vybrány. Volba 
bude ihned vyhodnocena a její výsledky zapsány                            
a oznámeny. 

 V Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově 5 navržených kandidátů                  
s nejvyšším počtem hlasů se stane adepty na členství v radě 
místní kaple.  

 V Pusté Polomi 5 navržených kandidátů s nejvyšším počtem 
hlasů (týká se případně též budišovických) se stane adepty 
přímo na členství v pastorační radě.  

 V dalších dnech budou zvolení kandidáti dotázáni, zda svoji 
volbu přijímají. V případě zamítavého stanoviska zvoleného 
kandidáta postupuje na jeho místo další v pořadí. 

 5 navržených pustopolomských (případně též budišovických) 
kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, kteří svou volbu přijmou, 
bude jmenováno členem pastorační rady. 

 Po ustanovení členů rad kaplí v Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově 
členové těchto rad zvolí mezi sebou zástupce své obce do 
pastorační rady celé farnosti, a to podle poměrového klíče 
odpovídajícího počtu víru praktikujících věřících v jednotlivých 
obcích: Kyjovice - 3 členové, Hlubočec - 2 členové, Podvihov -                    
1 člen. 
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 Dle okolností farář kromě zvolených členů může do pastorační 
rady nezávisle na počtu hlasů jmenovat další členy, kteří 
jedinečným a výrazným způsobem farnosti významně slouží. 
Toto právo může zůstat nevyužito. 

 Výsledky voleb a skutečnost, zda-li navržení kandidáti svou volbu 
přijali, budou oznámeny při bohoslužbách v neděli 30.10., 
v Podvihově v kapli v sobotu 29.10. v 18.00 hod.   

 V neděli 06.11. členové ekonomické i pastorační rady při mši 

svaté ve farním kostele v 10.30 hod. složí slib a dostanou 
jmenovací dekret k 06.11.2022 na dobu pěti let. Seznam členů 
Farní rady bude následně odeslán otci biskupovi. 

 Členové rad kaplí slib neskládají. 
 
Ještě jednou děkuji za pomoc všem, kdo k dobru farnosti ať už ve 
farní radě či mimo ni pracovali. Kéž nové volby a nová jmenování se 
stanou novým větrem do plachet lodičky církve v naší farnosti!                  
A prosba na závěr: Ne každý bude zvolen či jmenován do farní rady. 
Ale k práci pro farnost je zván každý. Moc o to prosím! A moc 
prosím ty, kteří zvoleni budou: Pokud k tomu nemáte opravdu 
extrémně závažný důvod, nezklamejte důvěru farníků hned 
v počátku tím, že byste své jmenování odmítli! Těším se na 
spolupráci! 

P. Zdeněk, váš farář a bratr 
 
 

 

PLÁNOVANÉ SBÍRKY DO KONCE ROKU 
 

 Ne 23.10. – sbírka na misie 
 Ne 13.11. – sbírka na katolická média  

 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom. Neprodejné! 

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


