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Svět 2013 

 
LEDEN 

2. Vyhlásil prezident Václav Klaus amnestii, která vzbudila mnoho dohadů. 

7. Zemřela oblíbená herečka Jiřina Jirásková. Dožila se 81 let. 

26. Prvním přímo zvoleným prezidentem České republiky se stal Miloš Zeman. 

 

ÚNOR 

02. Evropu včetně Česka zasáhly velké mrazy, teplota klesla pod minus 30 stupňů Celsia. Počet 

obětí mrazů v Evropě dosáhl zhruba tří stovek. Během dvou týdnů arktické zimy umrzlo 

v Česku 23 lidí.  

11. Oznámil papež Benedikt XVI. rezignaci, na svůj úřad ze zdravotních důvodů. Naposledy 

papež dobrovolně rezignoval přibližně před 600 lety.  

 

BŘEZEN 

12. se konalo konkláve kardinálů v Sixtinské kapli ve Vatikánu. Hned následujícího dne, tedy 

13. se stal dosavadní kardinál Jorge Mario Bergoglio z Argentiny 266. papežem katolické 

církve. Jako vůbec první papež v dějinách církve si zvolil jméno František, a to na počest 

sv. Františka z Assisi. Nepřeje si ale používat jméno s římskou číslovkou, tedy František I., 

nýbrž jen František 

 

DUBEN 

8. Zemřela Margaret Thatcherová, britská expremiérka z let 1979-1990. Neústupná „Železná 

lady“ se dožila 87 let. 

24. Na předměstí Dháky v Bangladéši se zřítila textilní továrna. V jejích troskách zahynulo přes 

1 100 lidí. Případ poukázal mj. na otrocké podmínky, v nichž dělníci v jihovýchodní Asii pracují. 

 

KVĚTEN 

10. Byla dokončena nejdražší stavba na světě, One World Trade Center v New Yorku. Budova 

měří 541,3 metrů (1776 stop - odkaz na deklaraci nezávislosti USA) a stojí na místě "Dvojčat", 

zničených teroristy v roce 2001. 



19. Mistrovství světa v ledním Hokeji vyhrálo Švédsko. Češi vypadli ve vyřazovacích soubojích. 

 

ČERVEN 

2. V Praze se narodila první česká paterčata. Na svět přišla v podolské nemocnici před osmou 

hodinou ráno císařským řezem, čtyři chlapečci a holčička byli v pořádku. Nejmenší 

novorozenec vážil 1 050 gramů, porod zajišťovalo 40 specialistů. Přirozenou cestou připadá na 

paterčata jedno těhotenství ze 48 milionů. 

4. Česko čelilo povodním, v Praze nad ránem kulminovala Vltava. Velká voda zasáhla 970 obcí 

včetně Ústí nad Labem, Děčína, Plzně či Českých Budějovic, zasahovalo 29 tisíc hasičů, 21 tisíc 

policistů a 9 tisíc vojáků. Zemřelo 15 lidí včetně pěti neukázněných vodáků. 

25. Prezident Miloš Zeman jmenoval premiérem ekonoma Jiřího Rusnoka. Ten býval ministrem 

financí v Zemanově vládě a ministrem průmyslu a obchodu v následující vládě Vladimíra 

Špidly.  

 

ČERVENEC 

3. Vypukl převrat v Egyptě. Armáda sesadila islamistu Muhammada Mursího, první 

demokraticky zvolenou hlavu Egypta poté, co začal směřovat k autokracii. Spolu s ním byly 

souzeny i špičky nyní zakázaného Muslimského bratrstva. Mursí byl souzen za podněcování 

k násilí a zabíjení demonstrantů a hrozí mu trest smrti. 

10. Prezident Zeman jmenoval Rusnokovu vládu. 

22. Britskému princi Williamovi a jeho manželce Catherine se narodil první syn, princ George. 

Ten je po Charlesovi a Williamovi třetím v pořadí následnictví britského trůnu. 

24. Železniční neštěstí ve Španělsku nepřežilo 79 lidí. U Santiaga de Compostela vykolejil vlak, 

který projížděl zatáčkou konstruovanou na 80 kilometrů v hodině rychlostí 179 km/h. 

Strojvedoucí vlaku je souzen za 79násobného zabití. 

 

SRPEN 

7. Vláda Jiřího Rusnoka nezískala důvěru, získala 93 hlasů, proti ní bylo 100 poslanců. 

Prezident Zeman dal najevo, že další vládu nejmenuje (kdyby ani ta nezískala důvěru, třetí 

pokus by měla předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová z ODS). V reakci na to se o 13 dní 

později historicky poprvé rozpustila Sněmovna a Česko zamířilo k předčasným volbám. 



15. Neporazitelná překážkářka Zuzana Hejnová během roku zcela ovládla čtyřsetmetrovou 

trať, za celou sezonu nenašla přemožitelku. Soupeřky se před ní musely sklonit i na mistrovství 

světa v Moskvě. Byla vyhlášena nejlepší českou atletkou roku a nejlepší atletkou Evropy. 

21. Velký chemický útok poblíž Damašku zabil podle USA 1 429 lidí. Syrský konflikt eskaloval, 

Západ v čele s USA se chystal na vojenský zásah proti režimu Bašára Asada, v očích Západu 

původce chemického útoku. Sýrie se zavázala své chemické zbraně zničit, čímž napětí 

pominulo, občanská válka v zemi ale trvá dál. 

 

ZÁŘÍ 

12. Vědci se konečně shodli: sonda Voyager 1 opustila Sluneční soustavu. Sonda, nesoucí 

plaketu se vzkazy lidstva případným inteligentním nálezcům, je nejvzdálenějším lidským 

výtvorem v kosmu. Od vypuštění v roce 1977 urazila přes 20 miliard kilometrů, stále funguje a 

vysílá. 

21. Somálští islamisté napadli obchodní centrum Westgate v keňské metropoli Nairobi coby 

odvetu za působení keňských vojáků v Somálsku. Zabili 61 civilistů a šest příslušníků 

bezpečnostních složek, než je policie přemohla. 

22. Volby do Spolkového sněmu v Německu drtivě vyhrála Angela Merkelová, zisk 41,5 % je 

nejvyšší pro CDU/CSU za dvacet let. Merkelová ale nemá absolutní většinu, o vládní koalici 

jedná s poraženými sociálními demokraty. 

 

ŘÍJEN 

10. Federální soud ve švýcarské Bellinzoně odsoudil exmanažery Mostecké uhelné společnosti. 

Šestice, z níž je pět Čechů, je vinna podvody, praním špinavých peněz a porušením povinnosti 

při správě cizího majetku. Švýcaři v souvislosti s kauzou zablokovali na účtech celkem zhruba 

12 miliard korun. Trestní stíhání kvůli vyvedení 150 milionů korun z MUS vede i česká policie. 

25. a 26. Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD (s nejslabším výsledkem za 

20 let). Faktickým vítězem se stalo hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše. Do Sněmovny se 

vrátili křesťanští demokraté a uspěl Úsvit přímé demokracie. Neuspěla ODS. Zcela propadly 

strany prezidenta Zemana a exprezidenta Klause. 

 

LISTOPAD 

7. Česká národní banka uměle oslabila korunu. Je to první podobná intervence od roku 2002. 

Vyvolala negativní reakce, centrální banka zásah obhajovala hrozícím propadem ekonomiky 

v případě pokračování silného kurzu. 



8. Filipíny zasáhl extrémně silný tajfun Haiyan. Zemřelo pět tisíc lidí, tajfun patřil mezi 

nejsilnější bouře historie a naměřená rychlost větru nad čarou pobřeží (305 km/h) byla vůbec 

nejvyšší v historii. 

17. Český tenisový tým obhájil vítězství v prestižní týmové soutěži Davis Cup. Ve finále v 

Bělehradě zdolali Srbsko vedené jedním z nejlepších hráčů světa Novakem Djokovičem 3:2 na 

zápasy. 

20. Zemřel oblíbený zpěvák country a rokenrolu Pavel Bobek. Zpěvákovi známému díky hitům 

Veď mě dál, cesto má či S tím bláznem si nic nezačínej, bylo 76 let. 

 

PROSINEC 

5. V 95 letech zemřel bojovník proti apartheidu a první černošský prezident Jihoafrické 

republiky Nelson Mandela. Byť se například svého času odmítl vzdát terorismu coby formy 

odporu, postupem času se stal symbolem boje proti útlaku. 

 

Obecní události 2013 

Areál pustopolomského vleku hostil v sobotu 19. ledna 2013 v odpoledních hodinách 

amatérské závodníky v běhu na lyžích. Tuto akci pořadatelé nazvali „Běh okolo Kozíčku“. 

Už mnoho let probíhají v obcích Pustá Polom a Kyjovicích akce, kdy děti společně s některými 

učiteli ze školy čistí zaneřáděné příkopy podél cest. Ne jinak tomu bylo i v roce 2013. V Pusté 

Polomi tuto dobročinnou akci, kdy malé děti uklízejí po neukázněných dospělých a zachraňují 

přírodu, nazývají Brontík Otík. 

V sobotu 16. 2. 2013 proběhl na pustopolomském svahu 6. ročník závodů v obřím slalomu. 

Závodu se zúčastnilo 45 odvážlivců v různých kategoriích. Nejmladší účastnicí závodu byla 

teprve 4 letá Lucie Vaňková. 

V pátek 23.5. proběhl v Pusté Polomi zatím největší sběr papíru žactva v dějinách školy. Tento 

den žáci a jejich rodiče dovezli rekordních 23 tun papíru. Vítězkou sběru byla Eliška Juchelková 

se svými 1460 kg papíru. 

Na den obce v Pusté Polomi, který se letos konal 22. června, dorazila i známá česká skupina 

z Ostravy „Buty“.Ta byla za svůj výkon a profesionalitu velmi kladně hodnocena i od těch 

občanů Pusté Polomi, kteří jinak tuto skupinu neposlouchají. 

Už potřetí vítala obec Pustá Polom motorkáře na akci MOTOFEST(31.8).  

A jako téměř každý rok, tak i v roce 2013 probíhaly v obcích farnosti Drakiády, Mikulášské 

nadílky a Vánoční jarmarky. 



Obecní statistiky: 

 
Devítiletou základní školu v Pusté Polomi ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo 268 žáků 

(135 chlapců a 133 dívek).Z Pusté Polomi je 127 žáků, z Hlubočce 48, z Budišovic 42, 

z Těškovic 17, z Kyjovic 24 a z dalšího okolí (Hrabyně, Výškovice, Ostrava) 10. 

 

V pětileté základní škole v Kyjovicích to bylo 31 žáků. 

K 31.12.2013 

OBEC Počet obyvatel Průměrný věk 
 celkem muži ženy celkem muži ženy 

Pustá Polom 1434 699 735 41,9 40 43,7 
Kyjovice 806 400 406 43,3 42,4 44,2 
Hlubočec 582 301 281 40,1 39,5 40,6 

 

Podvihov nezjištěn, není samostatně vedený, jen jako součást Opavy 

 

 

Farnost 2013 

LEDEN 

Díky Pavle Žídkové z Těškovic získal náš farní časopisovou podobu a také nové originální logo. 
Naznačuje nejen různé vlny moře lidského bytí, ale také molo přístavu, znamenající pevnou 
půdu pod nohama. U něj se tyčí kůl, připomínající onen kůl, na který Mojžíš připevnil 
měděného hada (předobraz kříže). Kdo z uštknutých tehdy pohlédl na měděného hada, byl 
zachráněn. Obrázek kůlu s měděným hadem však také vzdáleně připomíná řecká písmena X 
(ch) a P (ró) – začáteční písmena jména Christos (Kristus). Naší největší jistotou je On sám… 

 

5. ledna se konala přednáška P. Lukáše Engelmanna na téma Vliv rodičů na děti, která se 
setkala s velikým zájmem. 

 

Tříkrálová sbírka 

 

Letošní ročník tříkrálové sbírky byl opět velmi úspěšný. Vybraly se nemalé peníze, které 

pomůžou postiženým lidem a lidem v nouzi. 

 

Pustá Polom 58.753 Kč (loni57.319) 

Kyjovice 41.646 Kč (loni 40.799) 

Podvihov 19.308 Kč (loni 19.220) 

Hlubočec 16.875Kč (loni 15.438) 

Dohromady tedy v celé farnosti 136.582 Kč (loni 132.776) 



 

 Charita Hrabyně vykoledovala celkem 482 860 Kč, charita Opava 1 444 818 Kč, Diecézní 

charita ostravsko-opavská pak dohromady 12 548 018 Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 

činil celkem 81 749 670Kč. 

 

V neděli 27. ledna byla třem našim farníkům slavnostně udělena služba Mimořádných 
udělovatelů Eucharistie, která je opravňuje k podávání Eucharistie při mši svaté a k donášení 
Eucharistie nemocným. Je moc dobře, že nemocní, kteří o to mají zájem, mohou díky této službě 
žít z Eucharistie více. 

 

ÚNOR 

MÁME PAPEŽE! 

Nově zvolený papež František od prvního okamžiku svého pontifikátu nepřestal svou 
skromností a prostotou šokovat svět. Věřící na celém světě jsou nadšení. Nový papež František 
je okouzluje svou prostotou, bezprostředností, vřelostí i smyslem pro humor. Jsme svědky řady 
překvapení, která nás probouzejí z naší otupělosti a vedou k zamyšlení a nutně i k očekávání, 
jakou cestou se bude církev pod vedením nového papeže ubírat.  

 

Tradičně vyprodaný byl farní ples, který se uskutečnil 8. února v Podvihově. Měl opravdu 
úroveň, za což patří velký dík všem pořadatelům a organizátorům. Nezapomenutelná byla 
scénka o Mrazíkovi. 

 

11.P. Zdeněk s ministranty a několika farníky vyrazili do Ostravy uctít ostatky sv. Dona Boska a 
vyprošovat věrnost a vytrvalost dětem a mládeži našich rodin i naší farnosti. Ministranti si 
nejprve formou her přiblížili život tohoto světce, no a kluky z Kyjovic pak potkala velká čest: 
Mezi všemi ostatními ministranty byli vybráni, aby při pontifikální bohoslužbě drželi otci 
biskupovi mitru a berlu. Pak se zúčastnili hezké akademie. 

 

Také 14. únor přinesl důležitou věc. Od tohoto data totiž ve farním kostele funguje elektronické 
zabezpečovací zařízení proti případným nenechavcům. Je to dobře. Vždyť v kostele jsou nejen 
vzácné věci, ale zvláště Eucharistie, která je tak lépe chráněná. 

 

Děti v Pusté Polomi se během celé postní doby scházely každou středu k bohoslužbám, při 
kterých nosily k velkému kříži u oltáře své malé křížky na znamení svých těžkostí, starostí a 
strachů. Každou středu pak s P. Zdeňkem uvažovali, na jaké oblasti konkrétně trénovat svou 
duši a děti se opravdu snažily. Výsledky jejich snah jsme mohli vidět na rozkvetlém kříži u 
oltáře.  

 

 

 

 



BŘEZEN 

 

Na diecézním setkání mládeže, které se letos konalo 16. a 17. března v Bruntále, bylo i několik 
členů naší farní mládeže. 

 

DUBEN 

 

Začátkem měsíce v kapli v Podvihově nainstalovali a zprovoznili nové ozvučení a na jeho 
koncinový číselník. 

 

I v tomto roce se v naší farnosti konal minitábor, P. Zdeněk k tomu napsal: 

„V pátek 26. vyrazila naše 36-ti členná parta na minitábor Chléb života do Litultovic. Byli jsme 
spolu, poučili jsme se, hráli jsme si, bavili jsme se – a vše se točilo kolem chleba pozemského i 
nadpřirozeného. Stihli jsme i navštívit mlýn Herber ve Vávrovicích, lanové centrum v Davidově 
mlýně či třeba zemědělskou techniku u Tvarůžků v Hlubočci. V Hlubočci také minitábor skončil 
nedělní mší svatou – setkáním s Ježíšem, živým Chlebem. Vše nám pěkně „vodsejpalo“, nikomu se 
nic nestalo a farář přežil i zdolávání překážek na lanové dráze. (Ta jízda na karabině po ocelovém 
laně nad řekou byla ale stejně úžasná). Vše si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich 
webových stránkách“ 

 

KVĚTEN 

 

P. Zdeněk vyhlásil u příležitosti Roku víry a v reakci na slova papeže Františka(„Dovedeme 
mluvit o Kristu, o tom, co pro nás představuje, v rodinách a s lidmi, kteří jsou součástí našeho 
každodenního života? Víra je ze slyšení a sílí zvěstováním.“) soutěž. Úkolem bylo napsat 
zamyšlení na téma: „Proč věřím, co mi víra dává do života, do rodiny“   

Soutěž vyhrál p. Radim Novák z Budišovic. Jako jeden ze členů poroty musím podotknout, že 

hodnocení bylo velmi náročné a prací bylo pěkných mnoho, ale toto vyznání víry nás oslovilo 

nejvíce. 

V sobotu 04. se konala děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání v Hrabyni. 

Naši ministranti spolu s hrabyňskými měli čestný úkol: Zajišťovali ministrantskou službu na 

pontifikální mši svaté s otcem biskupem. 

V neděli 12. se v našem farním kostele uskutečnilo vystoupení žáků ZUŠ ke Dni maminek. 

Těsně před Nocí kostelů bylo v našem farním kostele nainstalováno nové osvětlení. 

Noc kostelů proběhla v naší farnosti 24.5. Byl připraven pestrý program pro děti mládež i 

dospělé. 

 

 



ČERVEN 

V neděli 6. o slavnosti Těla a Krve Páně 6 dětí naší farnosti poprvé přijalo Ježíše v Eucharistii. 

Přejeme jim, aby Ježíš byl jejich důvěrným přítelem a průvodcem v celém životě.  

V pátek 7. se farní zahrada stala pro naše skauty místem skládání skautských slibů. 

V sobotu 22. přijal v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie jáhenské svěcení náš bohoslovec 

Jakub Vavrečka. Jeho jáhenským působištěm se stala farnost Kobeřice. (Z Kobeřic jsme vyženili 

pana varhaníka, tak holt musíme Kobeřicím vracet. ) 

 

ČERVENEC 

Táborákem skončil školní rok a prázdniny začaly již tradičním výletem dětí na Prašivou na 

diecézní setkání s otcem biskupem. V návaznosti na cyrilometodějské jubileum se program na 

Prašivé odehrával pod mottem „Kde jsou dva nebo tři aneb cestou dvou bratří“ a týkal se 

činností, při kterých potřebujeme, aby nás bylo víc. 

I dospělí (spolu s dětmi) se vydali autobusem za sv. Cyrilem a Metodějem. Bylo to 5. července 

na jubilejní pouť na Velehrad.  

Následující den se P. Zdeněk s ministranty vydali na primiční mši svatou novokněze Jakuba 

Dominika Štefíka do Nového Jičína. 

Červencový farní tábor v Nových Heřminovech absolvovalo cca 40 dětí a mládežníků. 

 Jsme rádi, že otec novokněz Jakub Dominik Štefík na konci července navštívil naši farnost 

s novokněžským požehnáním. 

Obec Pustá Polom v červenci zrealizovala okapový chodník kolem kostela. 

V ateliéru v Radkově se již také pomalu začal vyrábět nový obětní stůl a ambon pro farní kostel. 

 

SRPEN 

P. Zdeněk jako organizátor akce: „Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti“, se k této brigádě 

vyjádřil takto: 

„Faráře vždy potěší, když ví, že mladí ve farnosti se umí nejen bavit, ale i pro svoji farnost 

pracovat – třeba i svýma rukama. A naši mladí to umí. Pěkně jsme si spolu „mákli“! Z plánovaných 

dvou dní byly nakonec tři. Mladí odpracovali cca 90 hodin a výsledkem jsou natřené lavičky na 

farní zahradě, natřená zbývající část plotu kolem fary a vymalované dvě místnosti na faře. A 

mladým to fakt šlo! Někteří se pak málem museli koupat v ředidle. “  Všechny účastníky pozval 

pan farář na konci prázdnin na pohár. 



Letos v srpnu měli tábor i naši skauti a to v Komorní Lhotce. 

V srpnu Ekonomická rada ukončila výběr dodavatele dřevěného mobiliáře pro presbytář 

farního kostela. Stal se jím p. Jiří Kozyk  z Pusté Polomi. 

Farní den 25. byl budovatelský. Prožili jsme jej pod heslem „Staví celá dědina“. Neděle neneděle 

– montérkami a stavebními kolečky se to na farní zahradě jen hemžilo. Pravda – šlo jen o 

recesi. Poděkování patří soutěžním týmům všech obcí naší farnosti. Protentokrát jsme zvítězili 

my Kyjovičtí, třeba se příště zadaří jiné obci ! Díky Farnímu dni již také víme, že pojem 

„stojatá stolice“ opravdu není odborný lékařský pojem, ale pojem ze stavebnictví.  

Na konci prázdnin ještě proběhlo požehnání školních tašek a pomůcek. 

Do náboženství se přihlásilo cca 65 žáků. A uvítali jsme nejen nové žáky, ale také další učitelku 

náboženství - paní Věrku Javorkovou z Budišovic.   

United 2013  - Křesťanský festival, o kterém více sdělila jedna z účastnic na této akci, Radka 

Grygarová z Kyjovic: 

„Letos se již potřetí ve Vsetíně konal multižánrový křesťanský festival UNITED a my jsme mohli 

být u toho. Každý ročník přináší pestrý a nabitý program v podobě koncertů, seminářů, 

workshopů, filmů, divadelních představení, sportovních aktivit a společných rannícha večerních 

programů. Lze využít i služeb duchovního poradenství,zastavit se v modlitební místnosti nebo 

zavítat do obchodní zóny. Mohli jsme si také vyslechnout silné životní příběhy několika lidí, kteří 

uvěřili v Boha. Zajímavostí je, že se festivalu zúčastnili lidé z nejrůznějších církví a přesto jsme 

dokázali vytvořit jednotné společenství.   

Na festivalu vystoupilo přes 250 účinkujících a řečníků, modlitební a poradní týmy tvořilo okolo 

350 lidí. A počet účastníků? Přes 2800! 2800 nejen mladých lidí, kteří přišli chválit Boha. A 

nejednalo se jen o atmosféru uvnitř kulturního domu, kde část programu probíhala. Ta nálada 

byla všude kolem - skupinka mladých lidí zpívající chvály uprostřed náměstí, diskuze na Open Air 

scéně s názvem Bůh na lavici obžalovaných (bylo zajímavé sledovat reakce kolemjdoucích), nápis 

u obchodu: "Toto město řídí Bůh!" A nás všechny tato nepopsatelná atmosféra utvrdila v tom, že 

jsme šťastní, že život můžeme prožívat v Boží přítomnosti.  

Ale to je pouhý výčet. O tom, co se na místě děje, se vlastně velmi těžce píše, je třeba to zažít. Vidět 

mnoho různých generací vedle sebe. Tohle není místo jen pro teenagery – a každý může být 

osloven, zasažen, posunut. Místo ztišení i hlasité chvály. Množství hudebních stylů vedle sebe – a 

každý má dostatek prostoru i příznivců, všichni si přijdou na své. A nad tím vším můžeme 

hmatatelně cítit Boží přítomnost. To je UNITED.“ 

Radka Grygarová 

 

 



ZÁŘÍ 

Prvního vyšlo na neděli a my opět už po osmé vyrazili na výšlap na Hýlov. Počasí přálo a celý 

výlet se vydařil. Zajímavostí bylo, že nás vyšlo 7 a vrátilo se nás 8.   V lázních se k nám připojil 

novopečený jáhen Jakub Vavrečka. 

Na diecézní ministrantskou pouť do Krnova 14. září se z naší farnosti vydalo 13 ministrantů. 

Neodradil je ani déšť. A přivezli si i medaile – ti mladší bronzové, ti starší stříbrné. 

Gratulujeme! Tématem byla Víra ministranta aneb Ministrantská pouť víry. 

P. Zdeněk s dětmi z náboženství vyrazil 28. do Tošovic u Oder na Bobovou dráhu. Děti dokonce 

pana faráře dostaly i na rodeo býka – naštěstí jen umělého.  

Den nato pak plný autobus našich farníků směřoval do Ostravy na prohlídku vyhořelého a 

znovu postaveného kostelíka v Hrabové a do zcela nového kostela v Zábřehu, včetně prohlídky 

pastoračního centra. Tento výlet jsme nazvali Den kostelů. 

 

ŘÍJEN 

K už zažitým oblíbeným dětským mším svatým v tomto roce přibyly speciální tematické 

svátosti smíření pro děti, které se konaly vždy ve čtvrtek před nedělní dětskou mší. 

Setkávání rodičů a předškolních a menších dětí také probíhalo jako v roce minulém, ale už 

nebylo v neděli, ale ve čtvrtky. Setkání byla založena na „celistvé na smysl zaměřené 

pedagogice Franze Ketta“ 

Nočního čtení biblických příběhů se v pátek 11. října zúčastnilo ve farním kostele 17 dětí a 10 

dospělých. Byl k zhlédnutí i hezký animovaný biblický film. 

 

LISTOPAD 

Hned začátkem listopadu a to 3. jsme ve farním kostele zažili velkou slavnost. Otec biskup 

František Václav Lobkowicz k nám přijel při slavení mše svaté posvětit nový oltář a anbón. 

Nový vyrobený z kamene nahradil starý dřevěný. Do našeho oltáře jsou vloženy ostatky 

sv. Víta, dětského mučedníka. Právě nad hroby mučedníků bývaly budovány oltáře jako 

připomínka souvislosti mezi obětí Ježíšovou pro nás a velikou skutečností minulosti i výzvou 

pro naši dobu: Co Ty pro Ježíše? Náš oltář vnějším provedením připomíná rozťatý plášť 

svatého Martina, hlavního patrona naší farnosti. Je to připomínka a výzva nejen k vydanosti 

Bohu, ale též k vydanosti člověku, a tím vlastně i Bohu, neboť sám Ježíš nám v evangeliu 

připomíná, že co děláme (případně neděláme) pro člověka, to děláme (případně neděláme) pro 

samotného Ježíše. 

Do příprav a provedení slavnosti bylo zapojeno přes 100 lidí. Všem patří veliký dík za poctivý 

kus práce. 



O týden později jsme oslavili hlavního patrona naší farnosti sv. Martina mší svatou tentokrát 

věnovanou hlavně dětem a s tradičním Svatomartinským odpolednem.  

Poslední listopadovou neděli jsme zakončili Rok víry vyhlášený ještě papežem Benediktem XVI. 

a zvolna jsme do konce roku nechali dojít také Rok Eucharistie vyhlášený našimi biskupy. 

 

PROSINEC 

V prosinci jsme společně s dětmi tvořili adventní věnce, ve farním kostele probíhaly dětské 

roráty s „Adventním vlakem“, naši farnost navštívil i sv. Mikuláš a také jsme mohli navštívit 

hned několik adventních a novoroční koncertů v Pusté Polomi, Kyjovicích a Hlubočci. 

 

 

Kromě už uvedených událostí, probíhaly během roku 2013 v naší farnosti tyto činnosti a 

aktivity: Modlitby matek, příprava biřmovanců, příprava na 1. svaté přijímání, příprava 

dospělých ke svátostem s názvem Hledání cest, 2x měsíčně probíhaly na faře Hovory o víře pro 

žáky 6.–9.tř. ZŠ, setkávání schol, ministrantské schůzky, skaut 

 

Dále P. Zdeněk pravidelně navštěvoval nemocné z celé farnosti včetně domova důchodců 

v Kyjovicích, aby i lidé, kteří nemohli přijít do kostela, měli příležitost ke sv. smíření (pomazání 

nemocných) a ke sv. přijímání. A již zmiňovaná pravidelná výuka Náboženství na základních 

školách v Pusté Polomi a Kyjovicích. 

 

Třetí rok už vycházel PŘÍSTAV – farní časopis, který každý měsíc radí a pomáhá a jehož 

autorem je P. Zdeněk Šimíček. Pro tento rok obsahoval, krom informací i několik pravidelných 

rubrik (Vzdělávací, Ptali jste se, Toulky farní minulostí a rubrika pro děti). 

 

Ve farnosti bylo k dispozici k odběru několik křesťanských periodik: Okno, Katolický týdeník, 

Tarsicius, IN, Nezbeda, Duha. 

 

Farní rada se scházela během celého roku nepravidelně, a to v době, kdy bylo potřeba něco 

projednat, či naplánovat.  

 

 



Hospodaření farnosti 2013 

Příjmové položky 
 

 (v Kč) 
zůstatek  

k 1. 1. 2013 
sbírky,  

dary 
obecní 
dotace 

ostatní příjem 
celkem   

Pustá Polom 733.362 
431.616 

77.090 
100.000 70.513 679.219 

Kyjovice 336.108 
243.611 

6.000 
  249.611 

Hlubočec 84.746 
78.915 

7.000 
 

 
88.915 

Podvihov 77.221 
42.845 

0 
 

 
42.845 

 
Mimo účetnictví farnosti jednotlivé obce podpořily život farnosti z vlastních zdrojů těmito 
záležitostmi (informace čerpány z podkladů dodaných starosty jednotlivých obcí):  
 
Pustá Polom: Mimo příspěvek 100.000 Kč na opravy kostela,financovala obec Pustá Polom 
celkovou částkou 124.332 Kč z vlastních zdrojů na opravu poškozeného kříže, okapový chodník 
kolem kostela, opravu živičných povrchů chodníků na hřbitově, výměnu obrubníků u Božích 
muk, údržbu a provoz hřbitova včetně soc. zařízení, opravu hřbitovní zdi a schodů ke kostelu, 
zbudování nových schodů a dlažby u fary (vchod ze dvora) a vyvezení žumpy.  
 
Kyjovice: Obec Kyjovice (bez uvedení částky) celoročně zajišťovala na své náklady údržbu okolí 
kaple - čistota, zeleň, zimní údržba. Rekonstrukcí ZŠ přispěla také k zajištění výuky náboženství  
v podstatně lepších podmínkách.  
 
Hlubočec, Podvihov: podklady nedodány.  
 

 
Výdajové položky 
 

(v Kč) odeslané 
sbírky 

výdaje celkem 
za rok 2012 

zůstatek  
k 31. 12. 2012 

Pustá Polom 114.575 993.524 419.057 

Kyjovice 123.542 183.160 402.559 

Hlubočec 29.641 74.754 98.907 

Podvihov 20.467 83.412 36.654 

 
Odeslanými sbírkami je myšlen součet sbírek na bohoslovce, misie, Charitu, Svatopetrský haléř, 
na potřeby diecéze, Biblické dílo, církevní školy, TV Noe, z misijních pohlednic pro Papežská 
misijní díla, Adopce na dálku, dary z postní almužny pro nemocnou Michalku a desátek 
odevzdávaný všemi farnostmi diecézi. V Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově jsou do odeslaných 



sbírek započítány také vyhlášené sbírky na opravy farního kostela.  
 
Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných režijních nákladů spojených 
s životem farností jsou nejvyšší výdaje farností tvořeny také těmito položkami: 

 
PUSTÁ POLOM 

Vnitřní úpravy farního kostela:   

335.362 Kč: umělecké nasvětlení kostela  

258.450 Kč: oltář, ambon, relikviář, dokumentace, autorský dozor  

  35.017 Kč: elektrický zabezpečovací systém  

  30.000 Kč: dřevěný mobiliář  

  19.360 Kč: mramorové soklíky 

  12.040 Kč: elektropráce, mobiliář  

    7.208 Kč: restaurování liturgických předmětů  

 

Běžné výdaje  

16.097 Kč: elektřina kostel  

12.745 Kč: plyn fara   

  6.617 Kč: oprava střechy orlovny  

  5.608 Kč: občerstvení na slavnost svěcení oltáře   

  4.967 Kč: elektřina fara   

  4.285 Kč: pojištění budov  

  3.333 Kč: adopce na dálku 

 

 

KYJOVICE 

12.745 Kč: plyn fara  

12.220 Kč: plyn kaple  

  7.039 Kč: květinová výzdoba   

  4.967 Kč: elektřina fara  

  3.333 Kč: adopce na dálku    

  3.318 Kč: elektřina kaple  

 

 

HLUBOČEC 

  9.965 Kč: elektřina kaple  

  6.372 Kč: plyn fara  

  2.484 Kč: elektřina fara      

  1.667 Kč: adopce na dálku  

 

 

 



PODVIHOV  

 24.530 Kč: ozvučení kaple  

   6.372 Kč: plyn fara  

   4.800 Kč: čalounická práce v kapli  

   2.484 Kč: elektřina fara      

   2.064 Kč: elektřina kaple          

   1.667 Kč: adopce na dálku  

 
Pro všechny obce farnosti byl pořízen jednotný koncelebrační ornát se sadou 5 vyšívaných 
barevných štól v hodnotě po 14.070 Kč za jeden celek 
 
Není známá aktuální hodnota farního majetku. 

Nenastaly podstatné změny v movitém majetku farnosti.  

Farnost neprovozuje podnikání, obchod či služby mimo náboženských. Rovněž nedrží jakékoliv 

majetkové účasti. 

Nájemní vztahy se týkají pouze umístění vlnových vysílačů na kostelní věži v Pusté Polomi. 

 

Duchovní život farnosti 
 

 křty svatby 1. sv.přij. pohřby 
 

Pustá Polom 3* 6 6** 13 

Kyjovice 0 1 0 7 
Podvihov 0 0 0 4 
Hlubočec 0 0 0 0 
 

* Svátost křtu ve farním kostele v Pusté Polomi přijaly 2 děti z Pusté Polomi a 1 z Podvihova.  

 

** 1. sv. přijímání ve farním kostele v Pusté Polomi přijaly 3 děti z Pusté Polomi, 2 z Hlubočce a 1 z 

Budišovic.  

 

 

Ve farnosti bylo v roce 2013 rozdáno cca 10.000 svatých přijímání, 137x byla nemocným a 

seniorům udělena svátost pomazání nemocných, nedělní bohoslužby navštěvovalo asi 360 lidí, 

v náboženství na Základních školách + na Hovorech o víře + na katechezích předškolních dětí 

na faře jsme měli asi 75 dětí a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo 19 

ministrantů, zpívaly 4 scholy o celkovém počtu asi 30 mladých a farní chrámový sbor o počtu 

cca 20 lidí. Varhanickou službu vykonávalo 8 varhaníků, Eucharistii při bohoslužbách spolu 

s knězem podávali a nemocným donášeli 4 akolyté. Kostel i všechny kaple mají své kostelníky. 

Samozřejmostí je také péče farníků o své kostely a kaple. 



 

 

Počasí 

Zima v lednu začínala pozvolna, ale stále přitvrzovala. Únor už byl v naší farnosti ve znamení 

sněhu a také velkého mrazu, kdy se teplota dostala i pod -30°C. Sněhu napadlo postupně okolo 

40cm po té se začalo oteplovat a teploty 6. 3. vystoupily až na +15°C, 12.3 ovšem bylo zase i 

mínus 10°C a sněžení a nízké teploty se držely dál až do konce března kdy 24. bylo v naší 

farnosti - 14°C. Koncem března a začátkem dubna, kdy po velkém oteplení došlo opět 

k výraznému ochlazení (rozdíly teplot byly až 25°C), napadlo ve velmi krátkém čase asi během 

2až 3 dnů přibližně 40 cm sněhu. Velikonoce tudíž byly bílé. 

Letní počasí bylo velmi krásné téměř celý červenec a část srpna byly velmi vysoké teploty, 

které dosahovaly i 40°C a tyto teploty byly doprovázeny i tropickými nocemi, kdy teplota 

neklesla v několika případech pod 25°C. Srážek bylo velmi málo, úrodu zachránily jen zásoby 

spodní vody z jara. 

Zlom nastal koncem srpna, kdy se výrazně ochladilo a chladno bylo až do konce září. Poté nás 

příjemně naladilo babí léto, které velmi pomalu ustupovalo zimě až téměř do konce listopadu. 

Koncem listopadu a začátkem prosince napadlo v naší farnosti několik centimetrů sněhu, který 

vydržel jen pár dní. Ovšem rčení Kateřina na ledě Vánoce na blátě se už třetím rokem vyplnilo. 

Celá druhá polovina prosince byla nezvykle teplá a teploty v některé dny dosahovaly až 10°C. 

 


