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Štěstí lze najít  
i v nejtemnějších dobách, 

pokud si člověk vzpomene,  
že se má obrátit ke Světlu… 
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PARABIBLICKÝ OTČENÁŠ 
 
 

Otče náš, který jsi nejvíc,  
ať se Tvá pověst očistí, 
ať se Tvá vláda dočká důvěry, 
ať se Tvůj program naplní, 
ať okusíme nebe na zemi. 
 

Dej nám to,  
na čem doopravdy záleží, 
a odpusť nám naše skandály, 
ať i my odpouštíme jako Ty. 
Nenech nás napospas sobě 
samým 
a chraň nás před všemi 
zloduchy. 
 

Protože Ty jsi nejvíc – 
za každého režimu  
a v každém počasí… 

 
 
 

 

ČÍM ŽIJEME 
 
 

Moji milí, 
jsem moc rád, že po dlouhé době téměř pěti měsíců Vás 

mohu opět oslovit také skrze náš farní časopis, který z kapacitních 
důvodů je v současné době spíše příležitostným informátorem. 

Toto číslo bude především bilanční. Než se dostaneme ke 
statistikám, dovolte mi malé ohlédnutí za děním ve farnosti 
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v uplynulých měsících. Nepokryje jistě vše, ale to podstatné snad 
ano (pokud na něco nezapomenu ). 

Také dnes chci moc poděkovat za starost, se kterou se ptáte 
na to, jak se daří mamince a především za všechna ujištění o vašich 
modlitbách. Žijeme z nich! Mamince se daří přiměřeně věku. Díky za 
to, že zdravotní stav je oproti prázdninám podstatně lepší, ale stáří a 
s ním spojené potřeby se odmazat nedají. 

Moc děkuji oběma kněžím z Velké Polomi za pravidelnou 
výpomoc v naší farnosti, především za převzetí duchovní péče o 
Domov Na zámku v Kyjovicích a za zajišťování cca 40 % bohoslužeb 
v naší farnosti – především v Pusté Polomi a v Hlubočci. Jsem též 
vděčný za zájem a podporu ze strany biskupství. 

V minulém čísle farního časopisu jsem děkoval třem 
katechetkám naší farnosti za to, že v tomto školním roce zcela 
přebraly vyučování náboženství. Dnes chci moc poděkovat zvláště 
paní Simoně Dostálové, která kromě Kyjovic přebrala také výuku 
náboženství ve farnosti Velká Polom. Je fajn, že naše sousední 
farnosti si takto pomáhají navzájem.  

Jedním z podstatných prvků loňského podzimu byly volby a 
jmenování nové Ekonomické a Pastorační rady farnosti. 
S konkrétními výsledky se seznámíte v příštím příspěvku. 

Obě rady již začaly pracovat. Kromě už proběhlé výměny 
většiny svítidel na faře za úsporné Ekonomická rada již připravuje 
projekt Snížení energetické náročnosti fary, který bude spočívat 
především ve výměně starého plynového kotle za nový úsporný 
(kondenzační) a v komplexním zateplení stropu mezi půdou a 1. 
patrem. V procesu je též příprava využití fotovoltaiky; biskupství již 
zpracovává projektovou dokumentaci. Při té příležitosti též 
děkujeme obci Pustá Polom za schválení dotace 200.000 Kč právě 
na projekt Snížení energetické náročnosti fary. 

V sobotu 8. října proběhla v Hlučíně Ministrantská pouť. 320 
ministrantů z celé diecéze se zde seznámilo s Hlučínskem, zahráli si 
hry, procvičili se v liturgice, podívali se na vystoupení dobového 
vojska a samozřejmě se setkali s otcem biskupem Martinem. Z naší 
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pustopolomské farnosti se setkání zúčastnilo pět ministrantů, kteří 
prožili akční den a unaveni, ale hlavně spokojeni se vraceli domů. 

V listopadu jsme prožili již tradiční Svatomartinské slavnosti 
a v prosinci Mikulášskou besídku. 

Poděkování patří i obci Hlubočec, která nechala obnovit kříž 
u cesty ve směru na Jakubčovice, a který byl koncem roku požehnán. 

Dík též všem, kdo připravili vánoční výzdobu kostela a kaplí! 
Ve farním kostele si to tentokrát poprvé vzali za své žáci 
z náboženství z 2. stupně ZŠ. Super, super, super!  

Pokud jde o uprchlíky z Ukrajiny, tři čtvrtiny z nich se již 
vrátily domů. Pouze pět (2 maminky a 3 děti) zůstává na faře. 
Komunitní centrum je tak opět již plně k dispozici aktivitám, pro 
něž bylo zamýšleno. Ještě jednou velký dík celému týmu, který 
uprchlíkům byl a stále je k dispozici. Jo – a poděkování za úklid!  

Velký dík také všem, jimž leží na srdci osudy potřebných lidí 
v naší zemi, a kteří pro Charitu opět v naší farnosti zorganizovali a 
zrealizovali Tříkrálovou sbírku. Dík i všem ochotným koledníčkům!  

Součástí koledování byl i Tříkrálový koncert s živým 
Betlémem, který obec Hlubočec připravila v místní kapli, a jehož 
výtěžek byl taktéž poskytnut v rámci Tříkrálové sbírky Charitě 
Hrabyně. 

Je třeba ocenit i kyjovickou scholu, která výtěžkem 
z vánočního koncertu v Kyjovicích pomohla zase vážně nemocnému 
Dominikovi z Těškovic, který potřebuje nákladnou léčbu. 

Je fajn, že také v režii farníků se v lednu uskutečnil víkendový 
pobyt žáků 2. stupně ZŠ z náboženství na faře u otce Marcela Krajzla 
ve Starém Jičíně. 

Již dlouho mezi některými našimi farníky byl přítomen sen o 
farní kavárně, ve které by se mohli scházet k neformálnímu 
posezení ti, kdo nechtějí být spolu jen v kostele, ale chtějí tvořit 
společenství i mimo něj. Pomaličku nám tato farní kavárna začíná 
fungovat v Komunitním centru. Je k dispozici od 16.00 do 18.00 
hodin zpravidla o nedělích, o nichž bývá mše svatá zvláště pro rodiny 
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s dětmi. Konkrétní termíny naleznete na webových stránkách 
farnosti či v nedělních ohláškách. 

Velmi milým počinem je též spolčinko pro maminky 
s maličkými dětmi (od narození až po předškoláky), které se 
pravidelně (zpravidla ve čtvrtek od 16.00 hod.) schází v Komunitním 
centru. Kdokoliv další se může přidat. Bližší informace poskytnou 
v Pusté Polomi paní Daniela Chřibková, v Kyjovicích paní Markéta 
Folvarčná a v Hlubočci paní Pavla Tvarůžková. Kontakty jsou 
k dispozici na faře. 

A nesmíme zapomenout ani na farní ples, který se po covid 
pouze v lednu opět uskutečnil a který byl vyprodaný již krátce po 
zahájení prodeje vstupenek. Velký dík všem, kdo jej připravili! 

No, zdá se, že farnost žije. Díky Pánu Bohu za to a díky i 
každému z vás, kdo pro svou farnost „dýcháte“… 

Fotogalerie a další informace hledejte i nadále na webových 
stránkách farnosti. 

 
 
 

 

NOVÁ FARNÍ RADA 
 
 

Ježíš v evangeliu mluví o dělnících na Pánově žni. Nemluví 
zde jen o kněžích. Každý pokřtěný může a má být dělníkem na 
Pánově žni. Zvláštní místo při tomto úkolu ve farnosti má 
Ekonomická a Pastorační rada. Díky ní může farnost nabrat násobně 
větší dynamiku, protože elán a aktivity v různých oblastech nezáleží 
jen na faráři, ale na celém týmu, který má jasně dané úkoly, a který 
na sebe „nabaluje“ další spolupracovníky. 

Na podzim proběhly volby a jmenování Pastorační a 
Ekonomické rady farnosti. Jsem moc rád, že nikdo ze zvolených letos 
účast ve Farní radě neodmítl a že všichni přijali projevenou důvěru. 
Podrobné výsledky zazněly v jednotlivých obcích v ohláškách, nyní 
tedy alespoň stručně a souhrnně za celou farnost: 
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EKONOMICKÁ RADA: 
 

 Marek Nigút  projektový manažer – Kyjovice 
 Zdeňka Nováková právník – Budišovice 
 Jan Tvarůžka  soukromý zemědělec – Hlubočec 
 Milena Žůrková  ekonom – Pustá Polom 

 
 

PASTORAČNÍ RADA: 
 

 Peter Kordoš  Pustá Polom 
 Jaroslav Krajzl  Pustá Polom 
 Daniela Chřibková Pustá Polom 
 Adéla Količová Pustá Polom 
 Jana Knápková Budišovice 
 Alois Folvarčný Kyjovice 
 Petr Škrobánek Kyjovice 
 Jaroslav Grygar Kyjovice    
 Dagmar Trojančíková Hlubočec 
 Vojtěch Lazecký Hlubočec 

 
 
A snad jen pro doplnění –  
ČLENOVÉ POMOCNÝCH KAPLOVÝCH RAD: 
 
Kyjovice:  Alois Folvarčný, Petr Pchálek, Petr Škrobánek,  

Jaroslav Grygar, Milada Kučerová 
 

Hlubočec: Dagmar Trojančíková, Petr Nedvídek,  
Vojtěch Lazecký, Antonín Tížek, Hana Draštíková 

 
Podvihov: volby do Kaplové a Pastorační rady  

se farníkům nepodařilo realizovat 
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BILANCE ROKU 2022 
  

  
  A pojďme ke statistikám: 
 

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, 86x byla nemocným a seniorům udělena svátost pomazání 
nemocných. 1x byla udělena svátost křtu, biřmování a 1. sv. 
přijímání umírajícímu člověku. Do náboženství se (k tomuto 
školnímu roku) přihlásilo 58 dětí a mládežníků. U oltářů našeho 
kostela a kaplí sloužilo 16 ministrantů a zpívaly 3 scholy o celkovém 
počtu asi 20 členů. Občas zazpíval i liturgický sbor mladých. 
Varhanickou službu vykonávali 4 varhaníci, Eucharistii při 
bohoslužbách spolu s knězem podávali 2 akolyté, náboženství spolu 
s knězem vyučovaly také 2 katechetky, v tomto školním roce bez 
kněze 3 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. Uprchlíkům z Ukrajiny byl k dispozici 11-tičlenný farní štáb. 

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

 
křty svatby 1. sv.přij. pohřby 

P. Polom 1 1 6 14 
Kyjovice 3   7 
Hlubočec 1   3 
Podvihov    4 
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EKONOMICKÉ STATISTIKY 
 
 
 

Příjmové položky 
 

 
 
Výdajové položky 
 

(v Kč) 
odeslané sbírky  ostatní výdaje  

za rok 2022 
zůstatek 

k 31.12. 2022 

Pustá Polom 173.403 784.747 1.250.388 

Kyjovice 137.736 51.436 455.378 

Hlubočec 45.216 30.247 233.760 

Podvihov 0 1.800 128.144 

 
V roce 2022 bylo Komunitní centrum nabídnuto k pomoci 

uprchlíkům z Ukrajiny a pro tento účel jsme taktéž dostávali 
kompenzace od magistrátu města Opavy a to v celkové výši 907tisíc. 
Tyto kompenzace se mimo jiné také využily na pokrytí doplatků za 
energie. Veškeré výdaje za energie totiž přesáhly očekávaný trend 
zálohových plateb z jednotlivých obcí. U těchto příjmů však 
očekáváme v letošním roce pokles, poněvadž počet osob bydlících 
v Komunitním centru se snížil na nulu a tak je Komunitní centrum již 

(v Kč) 
zůstatek 

k 1.1.2022 
sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

solidární 
příspěvky 

 ostatní 
příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 

6.550 621.554 200.000 907.000 473.434 2.201.988 

Kyjovice 379.472 261.500 0 0 3.578 265.078 

Hlubočec 223.647 84.610 0 0 966 85.576 

Podvihov 123.908 5.318 0 0 718 6.036 
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otevřeno ke svému původnímu účelu. Na faře v současné chvíli 
zůstává 5 osob, které se nemohou vrátit do svých domovů a 
potřebují přístřeší. 

 
Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných 

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

486.000 Kč Oprava varhan 

28.961 Kč Účet za plyn – Fara + Komunitní centrum (45.561 Kč) 

33.311 Kč Účet za elektřinu – Fara+ Komunitní centrum (40.511 Kč) 

35.354 Kč Dokončení krytého stání pro vozidlo 

21.684 Kč Účet za elektřinu – kostel 

19.088 Kč Diecézní mzdový a solidární fond 
 

KYJOVICE 

11.453 Kč Diecézní mzdový a solidární fond 
10.572 Kč Účet za plyn v kapli 

9.960 Kč Zálohy za plyn na faře (30%)  

4.350 Kč Účet za elektřinu – kaple  

4.320 Kč Zálohy za elektřinu – fara (30%) 
 

HLUBOČEC 

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

7.635 Kč Diecézní mzdový a solidární fond 

6.640 Kč Zálohy za plyn na faře (20%) 

2.880 Kč Zálohy za elektřinu – fara (20%) 
 

PODVIHOV 

882 Kč Náklady za el. energii v kapli 
 
 Rok 2022 byl klidnější a nebyly prováděny žádné ohromné 
investiční akce a jsme rádi, že zrovna hotové komunitní centrum 
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mohlo být podáno jako pomocná ruka v nesnadné situaci bližním. I 
tato pomoc však již není potřeba v plné šíři a tak lze s radostí 
používat komunitní centrum pro původní účel a setkávat se v něm.  
 I přesto, že sbírky a dary meziročně poklesly o 5%, tak z finanční 
stránky jsme se díky kompenzacím za naši podporu bližnímu a 
neutuchající podpoře všech farníků dostali do zdravější kondice. 
Věřím, že díky tomu se tak letos jistě otevře otázka dalších projektů 
prospěšných pro naše společenství. Posílám všem upřímné díky za 
vzájemnou podporu a těším se s vámi na rok 2023. 

 
 

Ekonomické statistiky připravil Ing. Marek Nigút 

 
 

 
 
 

VÝHLED NA ROK 2023 
  

  
 A na co pomýšlíme dál?  
 
Z ekonomických záležitostí bude jasnou prioritou projekt „Snížení 
energetické náročnosti fary“ (zateplení + pořízení kondenzačního 
plynového kotla). Pokud se jedná o kaple v jednotlivých obcích, 
případně o farní kostel, plány se – dá-li Pán Bůh – budou teprve 
ladit. 
 
K pastoračním záležitostem si dovolím citovat slova bolatického 
pana faráře z tamějšího farního časopisu, pod která se plně 
podepisuji i já:  
 
Zesnulý papež Benedikt XVI. předpověděl, že Církev v brzké době 

čekají veliké změny. Církev tak, jak jsme ji doposud znali, bude muset 

fungovat zcela jinak. Nebude to už Církev velkých davů, ale bude to 

Církev malých společenství, v nichž se budou setkávat lidé, kteří 

opravdu věří a jsou schopni něco pro to obětovat. Právě tito 
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jednotlivci milující Boha se stanou pilíři farností a pilíři mystického 

těla Církve. 

Myslím si, že již nyní se tato papežská vize naplňuje. Mnohá farní 

společenství „hubnou" a to naše není výjimkou. Za chvilku se může 

stát, že nás zbude doslova hrstka. I když záleží na všech, tak právě 

tato hrstka má zvláštní úkol. Obstát. Předat zkušenost víry dál. … Je 

třeba, aby se tato hrstka pomalu krystalizovala v naší farnosti. 

 
Plně podepisuji. No – a v době, kdy máte faráře „na poloviční 
úvazek“, to bude potřeba dvojnásob… 

 
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 

Na církevní školy                                    09/2022   6.500       7.600     1.530 

Na misie                                              10/2022 11.070     13.200     2.100 

Výnos z misijních perníčků             10/2022    5.065     - - -         721 

Na katolická média                                                        11/2022 10.660       9.920     2.400 

Pro Mary´s Meals                             12/2022 23.233     13.660     1.670 

Na Biblické dílo                                 01/2023   7.700       3.755     1.600 

Na Haléř svatého Petra                   02/2023   7.750     11.988     1.750 

 
PLÁNOVANÉ SBÍRKY DO KONCE 1. POLOLETÍ: 
 

 Ne 19.03. – sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči 
 Ne 14.05. – sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům 
 Ne 28.05. – sbírka na Diecézní charitu 

 
Aktuální informace sledujte v ohláškách a na farním webu!!! 
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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 


