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Mám jen jeden sen: 
Vidět vás šťastné zde i na věčnosti. 

 

 (Don Bosko svým svěřencům) 
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RODIČŮM – Z PASTÝŘSKÉHO LISTU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Milovaní bratři a sestry! 
Věřím, že pedagogové a všichni, kteří se podílejí 
na rozvoji člověka, mi mohou dát za pravdu, že 
dětství a dospívání je nejdůležitějším obdobím, 
ve kterém lze mnoho zbudovat, ale i mnoho 
zanedbat – se všemi důsledky z toho 
plynoucími. 

 
 
 

 Člověk je podobný Bohu i tím, že má dar svobody a uvědomuje 
si ji. Stává se ovšem příliš často, že svou svobodu chápe jako 
možnost dělat kdykoliv a cokoliv bez pocitu zodpovědnosti za 
výsledky tohoto svého konání. Slyšíme velmi často o základních 
lidských právech a neuvědomujeme si, že existují také základní 
lidské povinnosti. Cokoliv přichází zvenčí, musí se chovat pouze jako 
nabídka, jinak se to okamžitě odvrhne jako útok na svobodu. Když 
člověk vidí nabídku programů v televizi či nabídku zboží v obchodě 
anebo nabídku jídel v restauraci, má pocit, že i Bůh je nabídkou. 
Toto je ale veliký omyl, protože ani Boží Syn jako takový nám nebyl 
nabídnut, ale dán! Svoboda je pak v přijetí či nepřijetí daného, i se 
všemi důsledky, které z toho plynou. 
 Z celého srdce a velmi naléhavě vás dnes prosím: Ve jménu 
Božím, věnujme velikou pozornost dětem a dospívající mládeži. 
Vždyť právě z nich vyrůstá budoucnost církve i národa, budoucnost 
rodin, budoucnost civilizace. Věnujme velikou pozornost jejich 
křesťanské výchově a formaci. Z vůle Boží je základní povinností otce 
a matky být svým dětem prvními učiteli a svědky evangelia. K tomu 
jste se spolu s kmotry zavázali při křtu svých dětí slibem před Bohem 
a tento slib nemůže nikdo zrušit. 
 Školský systém, díky pluralitní společnosti, zařadil náboženství 
ve školách jako nepovinný předmět. Pro křesťanské rodiče se díky 
závazku křesťanské výchovy tento předmět stává pro obor jejich 



 3

svědomí povinným. Není v tom žádná demagogie ani agitace, vždyť     
i základní školní docházka je povinností stanovenou dokonce 
státním zákonem. Nepodléhejme falešným představám, že vše je 
pouze nabídkou. Jsou věci, které být musí, má-li se život rozvíjet. Ani 
lidské srdce krev tepnám nenabízí, ale vhání ji do nich a to dokonce 
pod určitým tlakem. 
 Dívejme se do tváří dětí a mládeže. Chtějme udělat vše pro to, 
aby nám vyrůstala krásná, zdravá mladá generace, která má odvahu 
otevřít se Bohu a jeho spasitenému řádu. Pak nebude třeba žádat 
církev o vytváření všelijakých alternativních programů, ke kterým 
nedostala od Boha pověření ani moc. 
                               Váš biskup 
                                + František Václav Lobkowicz 

 
 

  

 

RODIČŮM – SLŮVKO FARÁŘE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Slavíme v tomto roce 200 let od narození italského kněze, 
vychovatele dětí a mládeže sv. Jana Boska. Právě jeho myšlenku, 
kterou řekl kdysi svým svěřencům, jsem vybral jako úvodní nosnou 
myšlenku pro toto číslo farního časopisu: Mám jen jeden sen: Vidět 
vás šťastné zde i na věčnosti. 

Je to jistě i přání věřících křesťanských rodičů: Vidět děti 
šťastné zde na zemi i na věčnosti. Nejen zde těch pár roků, ale po 
celou věčnost. To ovšem samo do klína nespadne. To chce starání! 

Navazuji na myšlenky otce biskupa. Netýkají se ani tak moc 
lidí mimo církev, kteří křesťanskou výchovu a Boží věci opravdu 
berou často jen jako jednu z nabídek. Jde spíše o nás – věřící, kteří 
bychom měli vědět, na které straně stojíme. Je skutečně s podivem, 
jak velké množství i věřících rodičů dokáže „přitlačit na pilu“, když 
jde o věci školní docházky, zdravotní péče, plnění povinností, řádu 
v přirozených věcech, eliminace rizik,… a mají strach trošku 
„přitlačit“, když jde o věci křesťanského života (náboženství,kostel...)  
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Když dítě chce strkat hřebík do zásuvky, tak mu to rodiče 
vysvětlí a od té zásuvky ho odvedou a neřeší, že by se dítě na ně 
mohlo zlobit. Když dítě nechce na očkování či k zubaři nebo dokonce 
na operaci, rodiče mu na to také nekývnou. Vysvětlí mu to a pro 
dobro dítěte neuhnou a neřeší, že by se dítě na ně mohlo za to 
zlobit. Když dítě nechce chodit do školy, protože ho to v té 
matematice nebaví, také mu to rodiče vysvětlí, případně mu třeba            
i ve škole napomohou k tomu, aby ho to tam bavilo, ale určitě 
nepřikývnou na to, že by dítě do té matematiky nechodilo. A neřeší, 
že by se dítě na ně mohlo zlobit.  

Je s podivem, že tolik rodičů má strach, že by se jejich děti na 
ně mohly zlobit, kdyby jim neuhnuli třeba právě ve věcech 
křesťanské výchovy a života s Ježíšem, kde jde o víc než jen                       
o vzdělání či o zdravotní stav (byť jsou to hodnoty obrovské). Pro 
nás křesťany to opravdu není jen nabídka. Pro křesťanské rodiče je 
to závazek, který na sebe při křtu svých dětí vzali. A záleží-li rodičům 
na tom, aby jejich děti byly šťastné těch pár let tady na zemi, tím 
důsledněji a pevněji je třeba pracovat na tom, aby celá věčnost těch 
dětí mohla být šťastná. Samo to do klína nespadne. 

Prosím, nezapomeňme i v tomto školním roce… 
 
 

  

 

NÁBOŽENSTVÍ 2015/2016 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Také v tomto školním roce chceme právě po vzoru sv. Jana 
Boska pro děti a mládež připravit náboženství v jeho stylu: Dát 
dětem hutný duchovní základ a zároveň partu, ve které budou moci 
dobře využít volný čas a prožít leccos zajímavého i mimo školu. 
(Připomeňme některé záležitosti minulých let: návštěva bobové 
dráhy, aquaparku, tříkrálové koledování, noční čtení, misijní 
pohlednice, výlet na Prašivou, výlet do TV Noe, Noc kostelů pro děti, 
minitábor, ministrantská parta, schola, instrumentální schola, 
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bohoslužby pro děti, divadelní kroužek, skaut, příprava ke 
svátostem, celoroční soutěž o hezkou cenu v náboženství, Biblická 
olympiáda… Fotografie naleznete ve fotogalerii a též pár videí ve 
videogalerii na www.pustapolom.cz/farnost.   

Všichni školáci jsou zváni i letos. Přihlášku do náboženství 
dostanou v prvních dnech školního roku přímo ve škole. Ke stažení 
bude i na webových stránkách farnosti. Vyplněnou ji odevzdejte co 
nejdříve, pokud možno do neděle 06.09. třídním učitelům ve škole 
nebo po bohoslužbách v sakristii. 

S doprovodným zájmovým programem budou žáci přihlášení 
do náboženství i jejich rodiče průběžně seznamováni v hodinách 
náboženství a e-mailovou poštou. 

Těšíme se! 
                P. Zdeněk a kolektiv spolupracovníků 
 
 

 

 

NÁBOŽENSTVÍ 2. STUPNĚ ZŠ A HOVORY O VÍŘE  
 

Také letošním specifikem náboženství na 2. stupni ZŠ a při 
Hovorech o víře na faře bude to, že témata budou opět volit 
samotní žáci. O čem by mohla být řeč letos? 
 
 

TÉMATA PRO NÁBOŽENSTVÍ 2. STUPNĚ ZŠ: 

 
 

 
 
 
 

1. Bible a věda. Jdou proti sobě? Vznik světa a lidstva. Vznikla Eva 
z Adamova žebra? 

2. Pokřtí církev moje děti? Co je k tomu zapotřebí? 
3. Kněžství: K čemu to je? Co kněz celý den dělá? Jak probíhá příprava ke 

kněžství? 
4. Manželství. Je ještě dnes k něčemu dobré? Ten papír nepotřebuji. Život 

„na hromádce“.  
5. Co mám dělat, když chci svatbu v kostele? Jak probíhá příprava na 

manželství? 
6. Existuje církevní rozvod? Co když si manželé nerozumí? 
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7. Hřích – nemoderní slovo? Hřích jako virus. Proč je něco hříchem? Jak 
poznám, co je hřích? Jak rozlišit, co je těžký a lehký hřích?  

8. Hlava plná pochybností (o víře, o Bohu, o církvi, o rodičích…). 
9. Modlitba – automat na splněná přání? Slyší mě Bůh? A vyslyší? 
10. Nechce se mi do kostela – nejsem „svíčková bába“. 
11. Život na odstřel: eutanázie (usmrcení nevyléčitelně nemocného)  

a umělý potrat. 
12. Víra a sex – jde to dohromady? Je Bůh nepřítelem sexu? 
13. Umělá antikoncepce, umělé oplodnění, klonování – ANO či NE?  

Proč vlastně? 
14. Hygiena duše: Jak se nezkazit aneb Jak si to v životě zbytečně 

„nezavařit“. 
15. Ďábel – pohádky nebo skutečnost? Vymítání ďábla – aneb Ať žije 

středověk? 
16. Okultismus, spiritismus (setkání se záhrobím, se světem tajemna, …) – 

nevinná legrace nebo hra s ohněm? 
17. Sekty – zvláště satanismus a Svědkové Jehovovi. 
18. Průběžné téma: Vrták – aneb To mi vrtá v hlavě (volné anonymní 

dotazy a odpovědi). 
 

TÉMATA PRO HOVORY O VÍŘE (FARA): 

 
 
 
 
 
 

1. Víra a fanatismus aneb Nejsem fanatik? 
2. Měl Ježíš sourozence? 
3. Proč dobrý Bůh nechává člověka trpět? Tajemství zla ve světě. Jak se na 

to Bůh může dívat? 
4. Přinášení obětí ve Starém a Novém Zákoně. 
5. Co mohu čekat od kněze ve svátosti smíření. Úkol zpovědníka: lékař – 

učitel – soudce.  
6. Kněžství: K čemu to je? Co kněz celý den dělá? Jak probíhá příprava ke 

kněžství? 
7. Umělý potrat-neškodný zákrok nebo vražda? Zdravotní a psychologické 

následky potratu. 
8. Sedm hlavních hříchů. 
9. Půst v 21. století aneb Návrat do středověku? A co třeba dieta? 
10. Jak se volí papež. Papežové 20. a 21. století. 
11. Kdo je papež František (DVD). 
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12. Papežské a biskupské insignie kdysi a dnes (rybářský prsten, berla, 
mitra, tiára, pallium…). 

13. Historie a současnost Vatikánu. 
14. Misie – nahánění do církve? 
15. Zkušenosti exorcisty (P. Pavel Havlát). 
16. Církevní tresty: To fakt existuje? A proč? 
17. Křížové výpravy. 
18. Postavení ženy v církvi kdysi a dnes. 
19. Nebe, peklo, očistec – co o nich víme a jak si je představovat. 
20. Průběžné téma: Vrták – aneb To mi vrtá v hlavě (volné anonymní 

dotazy a odpovědi). 
 

Hovory o víře na faře jsou určeny především pro žáky 2. stupně ZŠ               
a středoškoláky, kteří navštěvují školy mimo Pustou Polom a nemají 
možnost navštěvovat náboženství na své škole. Jsou určeny také 
jako nástavbová záležitost pro ty, kdo do náboženství ve školách 
chodí a mají vážný zájem dovědět se víc. Jsou zváni i zájemci mimo 
naši farnost. 
 

Hovory o víře budou v tomto školním roce opět probíhat na faře 
zpravidla 1x za 2 týdny v sobotu od 13.00 do 14.15 hod. Termíny do 
konce kalendářního roku jsou tyto: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 
28/11 a 12/12. Přihlášky k Hovorům o víře si co nejdříve vyzvedněte 
po mši svaté v sakristii nebo stáhněte na farním webu. Vyplněné je 
odevzdejte co nejdříve, pokud možno do neděle 13.09. 
 
 

 

 

BOŽÍ POŽEHNÁNÍ DO NOVÉHO ŠKOL. ROKU 
 
 Mší svatou letos zahájíme školní rok v první školní den. Mše 
svatá (s žehnáním školních pomůcek) bude společná pro děti, 
mládež, rodiny, učitele a všechny, kdo budou mladé novým školním 
rokem provázet, v úterý 1. září v 18.00 hod. ve farním kostele 
v Pusté Polomi.  
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Aby Boží milost mohla působit v plné míře, pojďme se především 
zbavit hříchů. Využijme k tomu svátosti smíření. Zváni jsou nejen 
školáci, ale i všichni, kteří budou školáky novým školním rokem 
provázet: učitelé, pedagogové, rodiče i prarodiče. Kdy a kde se 
zpovídá? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCHŮZKA S RODIČI A VEDOUCÍMI AKTIVIT 
 

 Také na začátku tohoto školního roku bude dobře sejít se                
s rodiči a vedoucími farních aktivit pro děti, abychom společně 
zvážili, jak nový školní rok dobře, plodně a přínosně prožít.
 Schůzka se uskuteční na faře v neděli 06.09. v 15.00 hodin.  
Týká se všech obcí. Přijďte také zvláště rodiče z okolních obcí naší 
farnosti! Bude se dělat zvláště to, oč samotní rodiče projeví zájem, 
za čím budou stát a co okolnosti dovolí. 
 
 
 

 

 

VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 

 Od ledna tohoto roku si systematicky probíráme jednotlivé 
články naší víry, jak je obsahuje vyznání víry – modlitba „Věřím 
v Boha“. V této modlitbě mj. také vyznáváme: „Věřím v Ducha 
svatého.“ Kdo je to Duch svatý a jak působí, to jsme si na 
pokračování podrobně rozebírali od dubnového čísla Přístavu                         
v r. 2012 v rámci Roku biřmování v rubrice Vedeni Duchem svatým. 

Podvihov  Po 31.08.: 17.30 – 17.50 hod. 

Pustá Polom 
Út 01.09.: 17.15 – 17.50 hod. 

            a podle potřeby i po mši sv. 

Hlubočec Čt 03.09.: 17.15 – 17.50 hod. 

Kyjovice Pá 04.09.: 17.00 – 17.50 hod. 
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 Věříme také v svatou církev obecnou. Co je to církev? Je to 
společenství věřících. A jaká církev je? Je svatá? Nebo je hříšná?! Je 
svatá, protože její hlavou je Ježíš - a ten je svatý. Je svatá ve svatých, 
kteří jsou oslaveni v nebi. Je svatá v těch, kdo svatě žijí zde na zemi. 
Je svatá, protože ve svém životě skrze svátosti čerpá z těch 
nejposvátnějších pramenů. Je však zároveň i hříšná, a to ve svých 
údech – v konkrétních věřících. 
 Ježíš, dokonale svatý, chce v církvi, kterou založil a kterou 
stále vede, posvěcovat slabé, nedokonalé a hříšné. Je to však                            
i o lidské snaze: Nestačí spokojit se s tím, že hlavou církve je Ježíš, 
který je svatý. Jde o to, aby církev byla svatá i ve všech konkrétních 
věřících. Hodně bude zaležet na nás, jaký obraz církve podáme 
dnešnímu světu...  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
 

Osvobození Hlubočce 
 

Obrat ve válce nastal po porážce 
německých vojsk u Stalingradu 
v lednu 1943. Od léta 1944 museli 
farníci chodit do okolí Ratiboře 
kopat zákopy, což bylo neklamným 
znamením, že se fronta přibližuje. 
Při evakuaci Opavy  v březnu 1945 
mnoho jejích občanů hledalo 
útočiště před postupující frontou 

v Hlubočci, Kyjovicích i sousedních vesnicích. „Všude byl cítit zvláštní 

vzruch či bázeň, přemýšlení jak před frontou zajistit životy i majetky. 

Dvaadvacet snoubenců si pospíšilo se svatbou, nemocní si přáli 

raději spíš umřít...“. (V. Bílek 1945) 
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Dobytí Hlubočce bylo taktickým cílem RA, neboť byl na přímé cestě 
ve směru na Bílovec a Ostravu, kam vojska z prostoru Štítiny 
směřovala. Těžké boje se odehrály v lesích před Hlubočcem a Pustou 
Polomí.  

Rudoarmějci několikrát prolomili německou obranu před 
Hlubočcem, avšak po silných protiútocích museli ustoupit zpět. 
Němci dovedli využit lesnatých návrší a úzkých údolí k vybudování 
obrany, neboť ve Štítině a Suchých Lazcích měli ještě dostatečnou 
sílu čelit opakovaným útokům RA. Její ofenzivu očekávali dobře 
zakopáni nad Přerovcem, na Záleští a Kozím Hřbetě, po obou 
stranách Hajiska, v Pilušce a podél silnice k Přerovci. Potom co 
rudoarmějci dosáhli k památnému dubu z roku 1619, v těchto 
místech zůstaly z lesa v rozloze několika desítek hektarů jen trčící 
pahýly. Právě zde padlo mnoho vojáků  na obou stranách.  

Při útoku na Hlubočec 24. dubna 1945 byly při 
bombardování ukrytých německých vojsk 
použity i fosforové pumy. Obec byla  pod silnou 
palbou raketometů „Kaťuší“.  

Letadla RA dne 27. dubna zničila v lese na kopci 
Holomec postavení německých raketometů                     
a toho dne odpoledne se již bojovalo v polích 
severně od obce. Rudoarmějci pronikli do obce 
a „vyčistili“ ji od zbytků německých jednotek, 

které ustoupily na Výškovice. Při ústupu Němci zničili důležité mosty 
uprostřed vesnice a v údolí Setiny. 

„27. dubna 1945 večer v devět hodin vstoupili mladí rudoarmějci 

do našich neupravených příbytků, neboť jsme bydleli ve sklepích za 

matného osvětlení petrolejových lamp a svíček. Pevně svírali pod 

paží připravenou pušku k eventuální obraně s otázkou na rtech 

není-li tu German. I když jsme je ujistili, že nikoliv, nevěřili                           

a prohlédli celé příbytky. Pak teprve přijali malé občerstvení a to: 

cukr, čistý čaj, mléko, chleba s máslem ap. Zásadně odmítli nápoje 

 
Rudoarmějec Voloďa 
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alkoholové. Byly mezi nimi i mladé ženy; i únavu na nich bylo vidět 

na jejich tvářích a oděv od hlíny potřísněný, neměli stání, pousmáli 

se, děkovali za laskavost a pospíchali dál.  

Venku byla hrozná palba. Vesnička naše byla v plamenech. Bylo 

slyšeti do noci táhnoucí se nářek, bučení dobytka, řehtání koní, 

kvičení prasat, což k blížící se půlnoci umlkalo a jen výrazněji bylo 

slyšeti praskání dohořívajících trámů obytných budov. 

V této hrůze se rodila naše svoboda. 

Dobří frontoví vojáci osvoboditelé odešli, za nimi přijeli druzí, pravý 

opak prvých. Nechtěli občerstvení, nehledali nepřítele, hledali 

opium lidstva alkohol, pak byli postrachem žen, ale i mužů, kteří na 

to nebyli připraveni. Ale jsou tyto hrozné i šťastné chvíle za námi             

a děkujeme Bohu ...“. (K. Halfar 1945) 

V osvobozovacích bojích o Hlubočec padlo 27 rudoarmějců. Počet 
padlých Němců není znám, avšak byl značný. Jen při leteckém 
bombardování 24. dubna bylo v bývalém hostinci u Benů, kde byli 
Němci ubytováni, zabito 16 vojáků.  

Pokračování příště                                                                                                  Petr Stoniš 

 
 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ K PŘÍPRAVĚ NA PŘIJÍMÁNÍ SVÁTOSTÍ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jako každoročně, tak i letos začne na podzim příprava dětí                 
a mládeže k přijímání svátosti smíření (sv. zpovědi) a Eucharistie (sv. 
přijímání).  

Zápis dětí k přípravě se uskuteční na faře v Pusté Polomi 
v sobotu 26. září 2015. Přijít je možno kdykoliv v době od 08.00 do 
12.00 hodin. 
 Zvány jsou všechny děti navštěvující 3. třídu ZŠ a starší. Účast 
alespoň jednoho z rodičů či někoho, kdo převezme garanci za 
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dobrou přípravu dětí, je u zápisu nutná. Je možno přihlásit i děti 
nepokřtěné a připravit je zároveň ke svatému křtu.  
 Pokud by vám nabízený termín nevyhovoval, domluvme si, 
prosím, co nejdříve prostřednictvím telefonu č. 603 368 922 nebo 
skrze e-mailovou adresu rkf.pustapolom@doo.cz setkání v jiném 
termínu. 
 
 

 

 

DEN KOSTELŮ 2015 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Milí bratři a sestry. 

Dvakrát jsme se již společně vydali poznat zajímavé kostely v našem 
okolí. Navštívili jsme dřevěný kostel sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové, 
novodobý kostel Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, moderní kostel 
s pastoračním centrem v Pustkovci a kostel v Ostravě-Svinově, kde 
nás čekala i přednáška o biskupovi Náthanovi a přesunu jeho 
ostatků do Polska. Všude jsme měli možnost si kostel prohlédnout, 
něco jsme se dozvěděli o jeho historii, varhaníci si přišli na své při 
zkoušení varhan a vyšel čas i na kávu a teplý čaj a trochu toho 
povídání. Kdo s námi jel, nelitoval. Také letos jste zváni na podobný 
Den kostelů. Uskuteční se v neděli 11.10.2015 od 13:30 do 18:30 
hodin. A kam se vydáme letos? Čeká nás prohlídka velkého a krásně 
zdobeného kostela v Ostravě-Mariánských Horách a dále výklad                   
o pohnuté historii kostela na Slezské Ostravě s prohlídkou, kterou 
zakončíme opět u šálku kávy nebo čaje (pokud se s námi vydají                      
i mladí, mohou šálek čaje vyměnit za obhlídku Slezskoostravského 
hradu). Přihlásit  se je možno u kostelníků. Přihlašujte se co nejdříve, 
nejpozději do neděle 4. října. Cena zájezdu je pouhých 80 Kč, děti                
a mládež 40 Kč. Odjíždět se bude z jednotlivých obcí naší farnosti 
kolem 13.30 hod. Přesný jízdní řád autobusu bude zveřejněn 
v říjnovém Přístavu. 

       Marta Pískovská 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

ZMĚNA NEMOCNIČNÍHO KAPLANA PRO OPAVU: 
Z rozhodnutí otce biskupa došlo během prázdnin ke změně kněze 
pověřeného péčí o nemocné ve Slezské nemocnici a Psychiatrické 
nemocnici v Opavě. Novým nemocničním kaplanem nejen pro 
akutní stavy, ale také pro pravidelnou péči je P. Pawel Ziólkowski – 
tel. 734 435 276 (pro případ potřeby si poznamenejte). Nadále platí 
možnost využívat služby ostatních kněží, především vlastního faráře 
nemocné osoby či kněží opavských. 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy                                                                   05/2015 7.815    5.582    1.290 1.105 
Na Diecézní charitu        05/2015 5.542    6.330    1.434 1.004 
Na Eucharist. kongres   06/2015 5.261    4.505    1.044   790 
Na opravy                                                                   06/2015 8.307    6.032    1.700 1.171 
Na fasádu far. kostela   07/2015 7.555    6.670    1.860 1.042 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 31.08. – v 17.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření                      
       a v 18.00 hod. mše svatá 
� po 31.08. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� út 01.09. – Den modliteb za péči o stvoření; v 17.30 h. v kostele  

v Pusté Polomi adorace – viz str. 15 
� út 01.09. – od 17.15 hod. v kostele v Pusté Polomi sv. smíření  

pro školáky a všechny, kdo je budou novým školním rokem 
provázet; v 18.00 hod. mše svatá na zahájení nového školního 
roku (s žehnáním školních pomůcek); pro všechny obce farnosti 

� čt 03.09. – v 17.15 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                       
       a v 18.00 hod. mše svatá 
� pá 04.09. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 04.09. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  

tichá adorace Ježíše v Eucharistii   
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� pá 04.09. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 04.09. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá  

adorace Ježíše v Eucharistii   
� so 05.09. – v kostele v Hrabyni Děkanátní pouť za obnovu rodin 

a nová duchovní povolání; program: 16.00 – sv. růženec; 17.00 
– adorace, 18.00 – mše svatá s o. biskupem F. V. Lobkowiczem; 
mše svatá s nedělní platností v sobotu v naší farnosti nebude!!! 

� ne 06.09. – při bohoslužbách žehnání předmětů zbožné úcty: 
růženců, křížků, obrázků, medailek, apod. 

� ne 06.09. – v 07.30 hod. v kapli v Hlubočci dožínková mše svatá 
na poděkování za úrodu 

� ne 06.09. – v 15.00 hod. na faře schůzka rodičů a vedoucích  
aktivit ve farnosti – viz str. 8 

� út 08.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 11.09. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  

tichá adorace Ježíše v Eucharistii   
� pá 11.09. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� so 12.09. a ne 13.09. – při bohoslužbách sbírka na církevní školy 
� ne 13.09. – v 09.00 hod. při mši svaté v Kyjovicích slavnost  

Výročí posvěcení kaple  
� od ne 13.09. – v Pusté Polomi se v sakristii po bohoslužbách  

zapisují úmysly mší svatých na říjen až prosinec  
� po 14.09. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 

pokladu víry pro dospělé začátečníky  
� pá 18.09. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích  
       svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak  
       návštěvy nemocných na pokojích 
� pá 18.09. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  

tichá adorace Ježíše v Eucharistii   
� pá 18.09. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� so 19.09. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 19.09. – v 19.15 hod. na faře schůzka pustopolomských  
       varhaníků 



 15

� so 19.09. a ne 20.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 
v Pusté Polomi na opravu fasády farního kostela 

� út 22.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� st 23.09. – v 19.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� pá 25.09. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  

a Podvihově                        
� pá 25.09. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  

tichá adorace Ježíše v Eucharistii   
� pá 25.09. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� so 26.09. – od 08.00 do 12.00 hod. na faře zápis dětí k přípravě 

na přijímání svátostí – viz str. 11 
� so 26.09. a ne 27.09. – vyjde další číslo farního časopisu 
� po 28.09. – slavnost sv. Václava; mše svaté v 08.00 hod. v Pusté  

Polomi a v 09.30 v Kyjovicích 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 12.09. a 26.09. v 18.00 hod.  
- v Podvihově 19.09. v 18.00 hod.  

� NEDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÁ:  v Podvihově 06.09. v 18.00 h.  
 

� Postupný poprázdninový rozjezd dalších aktivit během září 
sledujte v nedělních ohláškách!!!  

 

 

DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ 
 

Papež František vyhlásil 1. září Dnem modliteb za péči o stvoření. 
Každoroční Světový den modliteb za péči o stvoření bude podle 
Svatého otce příležitostí potvrdit osobní povolání každého člověka 
„být správcem stvoření“, příležitostí poděkovat Bohu za krásu jeho 
díla, které nám svěřil do péče a prosit ho o pomoc při ochraně 
tohoto stvoření, stejně jako o odpuštění za hříchy spáchané proti 
světu, v němž žijeme. V naší farnosti se v modlitbě na tento úmysl 
spojíme při společné adoraci s modlitbami a zpěvy ve farním kostele 
v Pusté Polomi v úterý 1. září v 17.30 hod. 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


