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Když nás Bůh chce dostat někam výš, 
tak nás nejdřív zavede na samé dno. 

 

(P. Ladislav Kubíček) 
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Kolik smrtí, kolik ran a jizev, 
kolik mučedníků, tolik výzev. 
V každé Pán se neúprosně ptá:  

Jsem ti dražší, než tvé vlastní já? 
 

Nikdo nemá lásky víc, než ten, 
kdo položí život za přátele. 

Tys byl pro nás zabit, proboden, 
co dokáži já pro Spasitele? 

 
Vím, jsem sláb, neručím za sebe, 

schopen zapřít, zradit, boj svůj vzdát. 
Ty jsi silný, táhneš do nebe, 

uchopíš mne, pomůžeš mi vstát. 
 

Křesťan toto mučednictví zná: 
oko vyloupnout a utnout údy,  
na kříž přibíjet své hříšné já, 

stát se čistý, svobodný a chudý 
 

pro bohatství věčné, nejvyšší, 
pro tebe, můj Ježíši. 

 
        -j- 

 
 

(hymnus Modlitby se čtením z breviáře 
ze svátků svatých mučedníků) 

 

Pro Spasitele 
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Jedno dopoledne slavili v kostele mši 
svatou… 
Zástup dvou tisíc shromážděných 
překvapeně vzhlédne na dva hosty, 
kteří právě vešli. Oba dva oděni po 
paty v černém a v obou rukách 
samopal. 
Jeden z nich zvolá: „Ten, kdo si myslí, 
že mu Kristus stojí za to, aby dostal 
ránu ze samopalu, ať zůstane pokojně 
sedět.“ 
 

Schola se v tom momentě vyřítila ven. V těsném závěsu za ní se 
hnali ministranti. I z farní rady jich pár uteklo. Odešla i většina 
z přítomných. Z dvou tisíc věřících zůstalo jen dvacet lidí. 
 
Na to se jeden z ozbrojenců rozhlédne 
kolem sebe, podívá se na kněze a 
povídá: „V pořádku, otče, osvobodil 
jsem tě od falešných lidí a přetvářky. 
Nyní už můžeš začít s kázáním.  
Přeji pěkný den!“ 
 
Bylo? Nebylo?  
Ale za zamyšlení to stojí.  
Někdy to nemusí být ani terorista. 
Někdy věřící „proseje“ i deštík,  
zábava, fotbal či galán. 
Za co mi stojí Ježíš? 

Bylo? Nebylo? 
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 Předposlední částí pokračujeme nyní v cyklu rozjímání             
o svátosti smíření. Moderní doba s sebou nese moderní otázky: 
Je možná zpověď i po telefonu? („To záleží na operátorovi“, 
odpovědělo jedno dítko v náboženství.) A což takhle zpověď 
prostřednictvím elektronické pošty? Tak snad jen k doplnění 
předcházejících informací: Ani zpověď po telefonu ani zpověď 
e-mailem není nikde v katolické církvi možná. K přijetí svátosti 
smíření se vyžaduje osobní kontakt kněze s kajícníkem. 
 Ale pojďme dál. Ještě zůstává poslední část sv. smíření,             
a tou je pokání neboli dostiučinění. Co znamená slovíčko 
„pokání“, to je nám snad jasné. Slovo „dostiučinění“ vyjadřuje 
totéž a pochází z pojmu „učinit zadost za naše hříchy“. 
 Chceme-li, můžeme si to trochu představit: Každým 
hříchem mezi sebou a Bohem vyhlubujeme jakousi propast. My 
sami na to nemáme, abychom tuto propast zasypali. To udělá ve 
svátosti smíření Bůh za nás. My máme dát najevo alespoň svou 
dobrou vůli. Proto nám kněz dává něco „za pokání“. Nejčastěji 
to bývá modlitba. 
 Pokání máme vykonat co nejdříve, abychom na něj 
nezapomněli. Kdybychom dostali za pokání něco, co se nám 
zdá těžko splnitelné (např. pomodlit se modlitbu, kterou 
neznáme), máme na to zpovědníka upozornit a poprosit                      
o záměnu pokání. 
 Je jistě krásné, když člověk vykoná nejen to, co dostal 
uloženo jako povinný skutek, ale z lásky ke Kristu vykoná                
i jakési dobrovolné pokání navíc. Dává tím najevo skutečnou 
změnu smýšlení, obrácení, dobrou vůli. Určitě bychom po svaté 
zpovědi neměli zapomenout alespoň krátce v modlitbě Bohu 
poděkovat za odpuštění. To odpuštění není totiž samozřejmostí. 
To odpuštění stálo Krista na kříži krev… 

Rosteme v poznání 
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Dotaz pro dnešní číslo časopisu je 
z oblasti liturgie: Řeší otázku svící na 
oltáři při bohoslužbě. Někde mají svíce 
dvě, někde tři, někde vlevo, někde 
vpravo, někde dokonce dvě svíčky 
vpravo a dvě vlevo. 

  
 Svíce jsou velmi výmluvným 

prvkem při liturgii. Zdaleka to není jen 
dekorace! Její části – vosk a plamen – 

naznačují hmotnou a duchovní skutečnost. Svíce je symbolem 
Krista, pravého Boha a pravého člověka. Plamen je znamením 
Kristovy božské přirozenosti, vosk, který se při hoření ničí                
a stravuje, symbolizuje Kristovo obětované lidství. Také nám 
lidem svíce připomínají: I ty máš pro Krista hořet a stravovat 
se! Proto je ideálem používat nikoliv svíce plastové s olejem 
ukrytým vevnitř, ale skutečné voskovice, aby tak viditelně 
vynikla jejich symbolika. 

 Výzdoba oltáře se řídí liturgickými normami, které 
stanoví příručka zvaná Všeobecné pokyny k Římskému misálu. 
Zde se v článku 117 mj. dočteme: 

 „Na oltář nebo vedle něho se při každém slavení postaví 
alespoň dvě svíce, ale může se užívat i čtyř nebo šesti svící, 
zejména při mši v neděli nebo zasvěcený svátek. Jestliže slaví 
mši diecézní biskup, užívá se sedmi svícnů s rozžatými 
svícemi.“  

 Sedm svícnů odkazuje na sedm darů Ducha svatého, lze 
je také vykládat jako číslo plnosti s odkazem na plnost kněžství, 
jíž je biskup nositelem. 

 O jiných předpisech mi není nic známo. 

Ptali jste se 
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  Statistika nuda je, má však cenné údaje. Znáte tu 
písničku z pohádky? Je pravdivá. Ohlédněme se za životem naší 
farnosti v uplynulém roce tentokrát řečí čísel… 

 Začněme tím podstatným: duchovním životem farnosti: 
 

 křty svatby 1. sv. přijím. pohřby 

Pustá Polom 2 5   3* 6 
Kyjovice 4 2 7 9 
Podvihov 1 0 0 2 
Hlubočec 2 0 0 1 

 
* 1. sv. přijímání v Pusté Polomi přijalo jedno dítě z Pusté Polomi, 

jedno z Hlubočce a jedno z Budišovic 
 

Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 8.000 svatých 
přijímání, byla udělena asi 95-ti bratřím a sestrám sv. pomazání 
nemocných, nedělní bohoslužby navštěvovalo asi 400 lidí, 
v náboženství na Základních školách jsme měli 75 dětí                     
a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo 17 
ministrantů, zpívaly 4 scholy o celkovém počtu asi 30 mladých 
a farní chrámový sbor o počtu cca 15 lidí. U varhan a harmonií 
působilo 7 varhaníků, kostel i všechny kaple mají své 
kostelníky. Samozřejmostí je také péče farníků o své kostely             
a kaple. 
 Upřímným „Pán Bůh zaplať“ děkuji všem, kdo ochotně 
přikládají ruku k dílu, zvláště pak všem, kdo Pána Ježíše mají 
opravdu rádi, poctivě s ním žijí, setkávají se s ním ve svátostech 
a k poctivému životu s Kristem vedou i své děti a vnoučata. 
Kéž vše dobré pokračuje a množí se i v r. 2012! 

Ohlédnutí za rokem 2011 
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A ekonomická statistika? 
 

Příjmové položky 

 
 
Výdajové položky 

 
 
Odeslanými sbírkami je myšlen součet sbírek na bohoslovce, 
misie, Charitu, Svatopetrský haléř, na potřeby diecéze, Biblické 
dílo, církevní školy, Somálsko, TV Noe a desátek odevzdávaný 
všemi farnostmi diecézi.  
 

(v Kč) zůstatek  
k 1. 1. 2011  

sbírky,  
dary 

prodej maj., 
ostatní 

příjem celkem  

Pustá Polom 287 861 
377 397 
204 790 

301 200 
69 435 

 
952 822 

 

Kyjovice 231 619 
273 820 

8 800 
 282 620 

Podvihov 61 063 
31 172 
5 300 

 36 472 

Hlubočec 26 538 
55 767 
7 300 

 63 067 

(v Kč) odeslané sbírky 
výdaje celkem 
za rok 2011 

zůstatek  
k 31. 12. 2011 

Pustá Polom 131 181 605 138 635 545 

Kyjovice 93 330 315 729 198 510 

Podvihov 8 758 33 214 64 321 

Hlubočec 9 067 37 231 52 374 
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Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných 
režijních nákladů spojených s životem farností jsou nejvyšší 
výdaje farností tvořeny také těmito položkami: 

 
 
 
 
 
 
 

PUSTÁ POLOM 
144 820 Kč: mramorová dlažba do presbytáře kostela 
  74 040 Kč: vstupní mříž 
  65 268 Kč: mramorové schody do presbytáře kostela 
  30 050 Kč: plyn 
  28 520 Kč: elektřina kostel 
  20 000 Kč: projekt podlahy presbytáře 
  18 953 Kč: elektřina fara  
  16 995 Kč: vysavač pro kostel 

 

 

KYJOVICE  
120 000 Kč: příspěvek obci na opravu zvonice 
  34 238 Kč: sbírky odeslané na opravy farního kostela 
  19 756 Kč: plyn 
  13 250 Kč: číselník do kaple 
    5 605 Kč: bílý a zelený ornát 
    4 809 Kč: elektřina 
 

PODVIHOV  
   6 000 Kč: jednorázový příspěvek na provoz fary 
   4 077 Kč: sbírky odeslané na opravu farního kostela 
   3 373 Kč: červený ornát 
   2 965 Kč: vyšívané kalichové prádlo 
   2 550 Kč: elektřina 
 

HLUBOČEC 
  6 000 Kč: jednorázový příspěvek na provoz fary   
  4 255 Kč: elektřina 
  4 022 Kč: nákup vysavače pro kapli   
  3 435 Kč: sbírky odeslané na opravu farního kostela 
  2 340 Kč: vyšívané kalichové prádlo, látky do svatostánku 
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Všechny uváděné částky jsou haléřově zaokrouhleny. Všechny 
položky příjmů i výdajů jsou detailně rozepsány v pokladním 
deníku. Kdokoliv do nich může na požádání nahlédnout.  
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“! 
 
Děkujeme také jednotlivým obcím za pomoc a spolupráci: 
 
Obec Pustá Polom v r. 2011 na vlastní náklady opravila 
dešťovou kanalizaci kolem kostela sv. Martina v ceně 89.064 
Kč, opravila střešní svody na kapli na hřbitově v ceně 4.684 Kč, 
financovala kácení 3 líp na hřbitově, včetně odfrézování pařezů, 
štípání a štěpkování pokácených stromů v ceně 75.603 Kč                
a také financovala zpracování žádosti o dotaci oprav kostela na 
MAS Opavsko v ceně 8.000 Kč. Celkové výdaje obce v r. 2011 
na stavební úpravu kostela sv. Martina, kaple a zeleně na 
hřbitově činily 177.351 Kč. 
 
Obec Kyjovice v r. 2011 na kapli sv. Víta realizovala opravu 
konstrukce zvonice s výměnou nových lineárních motorů, 
vyčištění všech zvonů, výměnu umíráčkového zvonu, dodání             
a instalaci věžních hodin a výměnu dřevěných žaluzií ve věži. 
Na všech těchto opravách se podílela částkou 136.000 Kč. 
 
Obec Podvihov v r. 2011 nainstalovala přístřeší vchodu nad 
dveřmi kaple sv. Víta v hodnotě 8.600 Kč. 
 
Obec Hlubočec v r. 2011 na kapli sv. Jana a Pavla 
neinvestovala žádné finanční prostředky, jelikož je v plánu větší 
rekonstrukce v r. 2012. 
 

Také za tuto pomoc všem zúčastněným patří velký dík! 
Těšíme se na spolupráci v r. 2012! 
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  A co nás, dá-li Pán Bůh čeká v r. 2012? Po delší pauze 
by měla opět proběhnout farní duchovní obnova.                           
O Velikonocích to vypadá na křest dospělých, no a na podzim 
by mohla začít příprava na biřmování. Bude také třeba začít 
plnit preferenční kritéria, která jsme si předsevzali a za které 
jsme dostali body, které naši žádost o dotaci z evropských 
fondů na opravu kostela vynesly nahoru jako úspěšnou. 
  Kostel v Pusté Polomi již prochází další intenzívní 
etapou generální opravy. Pracuje se na nové podlaze presbytáře, 
nové elektroinstalaci, novém topení do lavic, počítá se s novými 
omítkami a podle peněz také ještě v letošním roce s výmalbou, 
případně i pořízením mramorového oltáře a ambonu. 
  V kapli v Kyjovicích bude provedena výměna oken, 
dveří a mříží v sakristii a bude zpracována projektová 
dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace. 
  Hlubočec plánuje sanaci vlhkého zdiva kaple                         
a rekonstrukci elektroinstalace – oboje pouze za předpokladu, 
že bude úspěšná žádost o dotaci. Jinak i nadále šetříme na 
varhany, případně i na topení v kapli. 
  V Podvihově bude potřebné pořídit nové podsedáky do 
lavic a obnovit nátěr oltáře. 
  Jak vidno, peníze i letos bude kam dávat. Již předem 
díky za vaši štědrost! Jaké si kaple a kostel uděláme, takové je 
budeme mít a takové je předáme těm, kdo přijdou po nás. 
 

 
  Začátkem ledna proběhla na Obecním úřadu                                   
v Kyjovicích schůzka zástupců Rady kaple v Kyjovicích pí 

Výhled na rok 2012 

Kyjovice informují 
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Jindřišky Vdovičíkové a p. Jaroslava Grygara se starostou obce 
Ing. Ctiborem Vajdou, na které je starosta seznámil                             
s investičními záměry obce Kyjovice pro rok 2012. 
  S ohledem na velký rozsah zahájených investičních akcí               
v tomto roce, zejména vzhledem k opravě mateřské školy                   
a přístavbě nové mateřské školy k základní škole, bude 
provedena v naší kapli v letošním roce pouze výměna oken, 
dveří a mříží v sakristii. Zároveň bude zpracována projektová 
dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace, jako příprava pro 
realizaci v následném roce 2013. Současně s rekonstrukcí 
elektroinstalace bude provedena oprava omítek, popraskaných 
stěn a stropu s následným vymalováním celé kaple. Naši kapli 
musíme rovněž chránit před různými nenechavci, a proto 
součástí výměny elektroinstalace bude i vybavení kaple 
zabezpečovací technikou. Vzájemně jsme se dohodli na 
spolufinancování prací jak v letošním, tak i v příštím roce. 
  V roce 2012 obec rovněž zabezpečí ze svého rozpočtu 
provedení nové výsadby v parčíku u kaple, ve kterém budou 
umístěny nové lavičky ze stromů, které byly vykáceny, takže 
dřevo z kmenů bude využito na tyto účely. 
  Obec nezapomíná ani na hřbitov, na kterém bylo                      
v minulém roce provedeno očištění dřevěného plotu a obnova 
jeho nátěru, instalace nové vývěsní skříňky a vyčištění márnice. 
V letošním roce bude provedena oprava poškozených 
kamenných pilířů vrat a zhotovení nového pomníku u hrobu 
hrabat Stolbergových. 
  Protože všechny plánované opravy budou finančně 
náročné, chtěli bychom při sbírkách našetřit finanční prostředky 
tak, abychom mohli společně se spolufinancováním obce 
postupně realizovat všechna potřebná opatření pro zkrášlení 
naší kaple. 
  Tímto děkujeme všem dárcům za projevenou štědrost. 

Ing. Ctibor Vajda, starosta obce a P. Zdeněk Šimíček, farář 
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  A je zde zase cosi nového. Naše paní učitelka Barbora 
Vavrečková před časem předala vedení scholy dalším děvčatům 
a od tohoto pololetí se objeví v nové roli - 1x měsíčně jako 
průvodkyně maličkých dětí a jejich rodin nedělním odpolednem. 
Zde je její pozvání: 
 

Milí rodiče, 

přijměte pozvání k setkávání vašich 
předškolních dětí s ostatními dětmi jejich 
věku a také vzájemného setkání vás 
rodičů. Setkání budou vždy jednou 
měsíčně v neděli na faře od 14.30 do 
16.00 hodin. 

Cílem je strávit společně čas jako rodina, ale také jako 
společenství ostatních rodin. Cílovou skupinou jsou především 
děti předškolního a mladšího školního roku, ale prioritou je 
společné rodinné prožívání času. Pokud budou i vaše starší děti 
či tatínci chtít být pohromadě s těmi mladšími, je to jen dobře                 
a klidně mohou. Vznikl také nápad alternativního programu pro 
tatínky a starší děti - vycházka či jiná aktivita. Jaké si to 
uděláme, takové to budeme mít☺. 

Setkání budou založena na "celistvé na smysl zaměřené 
pedagogice Franze Ketta", která klade důraz na vztahovost, tedy 
rozvíjení vztahů (k druhým, světu, k Bohu i k sobě), a vychází 
ze symbolického vnímání světa. Více o této pedagogice na 
www.pedagogika.archa.info 

 

Pozvání pro předškoláky 
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Obsahem setkání budou tato témata: 
 

 

Pokud budete mít zájem přijít, prosím dejte vědět, abychom 
věděli, pro kolik dětí a dospělých program a místnost připravit. 
Děkuji. 

Věřím, že najdeme společnou cestu, a těším se na setkání. 

Barbora Vavrečková (Barbora.Vavreckova@seznam.cz, 
731 625 826) 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� po 30.01.  – v Podvihově v 16.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 h. mše svatá  
� st 01.02. – v Hlubočci v 16.30 hod. příležitost ke svátosti  
� smíření a v 17.00 h. mše svatá zvláště pro rodiny s malými  
     dětmi 
� čt 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu; oslava svátku  

neděle  

12. 2. 2012 

Já jsem tu, Ty jsi tu, my jsme tu - společenství 
tvoříme každý z nás 

neděle  

4. 3. 2012 

Podobní kříži - kříž jako znamení vepsané           
v nás 

neděle  

1. 4. 2012 

Ty jsi král? - Květná neděle 

neděle  

6. 5. 2012 

Mám kořeny, a přesto mohu létat - životní 
jistoty versus svoboda 

neděle  

3. 6. 2012 

Vodu, potřebujeme vodu - vděčnost a radost 
ze života v nás 

Informační servis 
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     bude společná v Pusté Polomi při mši sv. v 17.00 hod.; při  
     mši sv. se budou žehnat svíce – hromničky; přineste si  
     s sebou a nechejte u sebe! Příležitost ke sv. smíření od 16 h. 
� čt 02.02. – v 18.00 hod. na faře schůzka Farní rady 
� pá 03.02. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 03.02. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 04.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 04.02. a ne05.02.–při všech bohoslužbách Svatoblažejské  
      požehnání 
� po 06.02. – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava 

dospělých ke svátostem 
� pá 10.02. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci              

a Podvihově 
� so 11.02. – od 9.00 do 10.00h. na faře v rámci přípravy dětí 

na 1. sv. přijím. přezkoušení dětí z modliteb a 1. kola otázek 
� so 11.02. – ve 14.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                    

2. stupně ZŠ 
� so 11.02. a ne 12.02. – při mších svatých sbírka na opravy 

kaplí; v Pusté Polomi na opravy kostela 
� ne 12.02. – ve 14.30 hod. na faře Fara plná předškoláků, 

aneb setkání maličkých dětí a jejich rodin 
� čt 16.02. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 17.02. v 8.00 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření, bohoslužba slova se sv. 
přijímáním a návštěvy nemocných na pokojích 

� pá 17.02. až ne 19.02. – duchovní obnova farnosti 
� so 18.02. a ne 19.02. – při všech bohoslužbách sbírka na 

Haléř sv. Petra 
� po 20.02. – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava 

dospělých ke svátostem 
� st 22.02. – Popeleční středa: den přísného postu; mše svaté 

s udílením popelce budou v 16.30 v Kyjovicích a v 18.00 h. 
v Pusté Polomi 
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� so 25.02. – ve 14.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                    
2. stupně ZŠ 

� Přípravy k 1. sv. přijímání:  každý pátek mimo 03.02. na 
faře ve 13.00 hod.  

� Schůzky scholy: každý pátek  v kapli v Kyjovicích                     
v 15.30h. (kromě 17.02.) a v Pusté Polomi na faře v 16.00 h. 

� Nedělní večerní mše sv.: v Podvihově v ne 29.01. v 17.00h. 
� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   

- v Hlubočci 04.02. a 18.02. v 17.00 hod.  
- v Podvihově 11.02. a 25.02. v 17.00 hod. 

 
Přijměte srdečné pozvání na duchovní obnovu farnosti                 

s biblistou P. ThLic. Markem Kozákem na téma:  
Život s Ježíšem Kristem. 

Pokud možno Bibli s sebou! 
PROGRAM:  
 

Pá 17.02.: 17.00 h. – mše svatá v kostele v Pusté Polomi 
  18.00 h. – úvodní přednáška na faře 
 

So 18.02.: 09.00 h. – přednáška na faře pro dospělé a mládež 
  09.45 h. – přestávka na kávu 
  10.00 h. – přednáška na faře pro dospělé a mládež 
  13.00 h. – na faře setkání s dětmi 1. – 5. tř. ZŠ 
  14.00 h. – na faře setkání s žáky 6.-9. tř. ZŠ 
  15.00 h. – v kostele Lectio divina (posvátná četba  
         Bible) a adorace 
  15.00-16.30h. – v kostele příležitost ke sv. smíření 
  17.00 h. – v Hlubočci mše svatá s promluvou  
 

Ne 19.02.  07.00 h. v Podvihově, 9.00 h. v Kyjovicích 
  a 10.30 h. v Pusté Polomi mše svatá s promluvou 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 
 


