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Milost dobrého skutku se ti zdvojnásobí, 
vykonáš-li jej ochotně a rychle… 

 

 (sv. Řehoř z Nazianzu) 
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BŮH NALEZENÝ V SOUCITU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. K míru, soucitu, k lásce Tvé  
    se modlí lidský žal.  
    Lid kleká, aby laskavé  
    Tvé moci děkoval. 
 
2. Z lásky, míru a soucitu  
    Bůh Otcem je nám všem,  
    z lásky, míru a soucitu  
    jsi jeho dítětem. 
 

3. Lidská srdce jsou soucitná  
    a láska posavad 
    lidskou i božskou tvářnost má  
    a mír má lidský šat. 
 
4. V žalu se jdeme pomodlit  
    od věků do věků  
    o lásku, pokoj, o soucit  
    v Bohu i člověku. 
 

                                                                    5. Lidskou tvář nebe miluje,  
 Turka a Žida též,  
 kde láska a kde soucit je,  
 tam Boha nalezneš. 

                                                   W. Blake 
 

 
SV. BASIL VELIKÝ: JSI CHUDÝ 

 
 18. října budeme opět po roce prožívat Misijní neděli. A s ní 

nejdůležitější sbírku roku - sbírku pro chudé ve světě. Ať nás povzbudí 

slova stará 17 století, jejichž autorem je sv. Basil Veliký, a která ani 

za 17 století nic neztratila na své aktuálnosti. 

 
Napodobuj zemi, člověče! Přinášej plody jako ona a neukazuj se, že 
jsi něco horšího než příroda. Ona ovšem nepěstuje své plody, aby 
jich sama užívala, ale aby sloužily tobě, kdežto ty můžeš všechny 
plody dobročinnosti, kterou prokážeš, sesbírat pro sebe, protože 
milost a odměna dobrých skutků se vrací štědrému dárci. Obdaroval 
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jsi hladového, a to, cos dal, se stává tvým vlastnictvím a navíc se ti to 
vrací ještě s nádavkem. Ano, jako přináší obilí zaseté do země užitek 
tomu, kdo si je zasel, tak i chléb nabídnutý tomu, kdo má hlad, ti 
později přinese mnoho užitku. Ukončení žní a sklizně ať tedy u tebe 
je začátkem nebeské setby, jak říká Písmo: „Ve spravedlnosti si 
rozsévejte.“ Oz 10,12 
Peníze budeš přece muset zanechat zde, ať chceš nebo nechceš; 
slávu svých dobrých skutků však poneseš před Pána. Všichni budou 
stát před soudcem veškerenstva a budou tě nazývat živitelem                    
a štědrým dobrodincem, a budou tě jmenovat všemi jmény, která 
vyjadřují lásku k lidem. 
Nevidíš snad, jak se na divadla, na komedianty, zápasníky                               
a bojovníky se šelmami, jejichž samotný zjev už vzbuzuje odpor, 
utrácejí celé majetky pro pomíjející slávu okamžiku, pro křik                        
a potlesk lidu? A ty jsi tak skoupý na výdaje, za něž bys mohl získat 
daleko větší slávu? Bůh by tě ocenil, andělé by tě společně chválili                   
a všichni lidé, kolik jich bylo od počátku stvoření, by tě blahoslavili.   
A měl bys obdržet věčnou slávu, věnec spravedlnosti a nebeské 
království jako odměnu za to, že jsi dobře hospodařil s pomíjivým 
bohatstvím. Ty však na to nic nedbáš a kvůli péči o věci přítomné 
přezíráš ty, jež jsou předmětem naděje. Nuže tedy, rozděluj svůj 
majetek na všechny strany, buď štědrý a velkorysý při dávání darů 
na chudé. Pak se o tobě řekne: „Rozděluje, dává chudým, jeho 
štědrost potrvá navždy.“ Žl 112 (111),9 
Jakou vděčnost bys měl tedy projevovat svému dobrodinci 
chudákovi! Měl bys být plný radosti a štěstí za takovou čest. Vždyť 
nemusíš chodit a obtěžovat u dveří jiných lidí; jsou to ti druzí, kteří 
sedí u tvých. Ty však jsi mrzutý a nepřístupný, vyhýbáš se setkání, 
abys nemusel pustit z rukou třeba jen nějakou maličkost. Znáš jen 
jednu odpověď: Nemám, nedám, jsem chudý. Máš pravdu, jsi chudý 
a nemáš nic: Jsi chudý v lásce, chudý v dobrotě k lidem, chudý ve 
víře v Boha, jsi chudý i ve věčné naději. 
                                         Sv. Basil Veliký 
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VĚŘÍM, VĚŘÍŠ, VĚŘÍME 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V našem rozboru Vyznání víry jsme se dostali až k článku, ve 
kterém vyznáváme, že věříme v „svatou církev obecnou“. Vysvětlili 
jsme si, co to znamená. Jenže: Co s tím nesvatým v církvi? Ať nám 
napoví zamyšlení převzaté z posledního čísla časopisu Milujte se: 

 
 Začal svoje vystoupení. Zamával zelenou stokorunovou 
bankovkou: „Kdo chce tuto bankovku?“ ptal se. Zvedlo se několik 
rukou. On však poznamenal: „Než vám ji dám, musím provést ještě 
jednu věc.“ Zuřivě bankovku pokrčil. Pak řekl: „Chce ji ještě někdo?“ 
Ruce se znovu zvedly. „A co když udělám toto?“ Mrštil bankovkou             
o  zeď, a  když dopadla, začal po ní dupat. Znovu ji ukázal divákům. 
Byla špinavá a poničená. „Chce tady ještě někdo tuto bankovku?“ 
Jako vždy, ruce se zvedly. I když byla bankovka hodně zničená, 
neztratila nic ze své hodnoty.  
 Náš vztah k Církvi je podobný jako vztah posluchačů 
k bankovce. Pro mnohé je Církev problém. Má špatnou reklamu.                  
Je stále starší a  seznam jejích hříchů stále delší. V  Církvi jsou světci 
i  kariéristé, lidé milí i ničemové, mučedníci i násilníci, lidé ochotní 
pro druhé dát život i nenasytní prospěcháři. Jsou tak dobře 
maskovaní, že je často těžké rozeznat jedny od  druhých. Lidé, kteří 
Církev tvoří, jsou ze stejného masa a kostí jako všichni ostatní. 
Někdy dělají chyby. Často nejsou upřímní. Možná jsou jen 
průměrnými hráči, ale jejich hudba je jedinečná. 
 Proto lidé rádi přijímají Ježíše, zato „přítelem Církve“ mohou 
být jen s tisícem výhrad. Církev Ježíše Krista však nikdy neztrácí svou 
hodnotu. Naopak, stále zuřivější rány protivníků dosahují jen toho, 
že zůstává bdělá a zbavuje se po staletí se hromadících nánosů 
a nečistot. 
 Jeden novinář se vtíravým tónem zeptal Matky Terezy: „Co by 
se v  Církvi mělo změnit?“ Světice s  úsměvem odpověděla: „Já a vy.“ 
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 I když je bankovka poničená, a  dokonce záměrně poničená, 
má stále tutéž hodnotu. Přesto není možné ji záměrně ničit – 
dokonce je to trestný čin. Podobně ani Církev neztrácí nic ze své 
spásné hodnoty pro celé lidstvo, když ji my, kteří k ní patříme, 
pošlapáváme a ničíme, ale takové naše jednání není žádná 
maličkost... 
 
 

 

TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
Osvobození Kyjovic 

Válečný mumraj v Kyjovicích na konci války lze jen těžko 
popsat. Od ledna 1945 obcí projížděly německé kolony, transporty 
vězňů, v okolních lesích se ukrývali uprchlíci a partyzáni společně 
s občany, kteří zde hloubili maskované zemljanky vybavené i kamny 
a ve strachu zakopávali potraviny a oblečení. Většina z toho byla 
zaplavena vodou a přišla vniveč.  

Obec připomínala opevněnou vojenskou kótu s mnoha 
obrannými stanovišti a tankovými zákopy - „špéry“. Na konci března 
bylo do Kyjovic soustředěno několik stovek německých vojáků, kteří 
byli povinně ubytováni po desítkách v rodinných domech 
kyjovických občanů.  

Na kyjovický zámek přemístil z Opavy svůj štáb velitel slezské 
fronty maršál Schörner a odtud řídil bojové operace v linii Podvihov, 
Háj, Velká Polom, Klimkovice. 

V zámeckém parku za hřbitovem byla zřízena opravna tanků, 
v okolí byly ukryty motostřelecké jednotky a zálohy.  

Bez ohledu na kruté Schörnerovo velení byla morálka 
německých jednotek již velmi oslabena, hladoví vojáci se soustředili  
na získání jídla a záchranu svých  životů. V obci se pohybovali běžně 
sovětští zpravodajové a někteří kyjovičtí muži dokonce zcizili 
německým vojákům zbraně.  
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Sověti byli o postavení Schörnera dobře informováni. 
V několika překvapivých leteckých přepadech (15., 19. a v noci 24. 
dubna) se ho snažili zasáhnout, tou dobou byl už ovšem ve  
Skřípově.  

Letky sovětských letadel způsobily zápalnými, tříštivými 
pumami, jakož i palubními kulomety německým transportům 
důležité ztráty. 

  Spolu s tím ale v několika minutách byla vždy v plamenech  
celá obec. Při těchto náletech vyhořelo 22 obytných budov                    
a 14 stodol, 1 budova byla rozbořena. Tříštivými pumami bylo tehdy 
zabito 5 žen a 1 muž byl zraněn.  

 

 
 
 

  Ve čtvrtek 26. dubna 1945 byli občané vyzváni k evakuaci 
s příslibem, že po „vítězství německých zbraní“ se mohou vrátit. 
Tomu uvěřili němečtí uprchlíci ale i někteří místní občané.                          
V  Pustějově je fronta dostihla, a tak se vrátili zpět pěšky do domů 
vypleněných Němci i Rusy i místními spoluobčany. 

A patron naší farnosti? Bedřich Stolberg, zcela opuštěn drže 
otěže svých koní, odjel na voze s manželkou, dcerou a několika kufry 
jako poslední Němec. 

Zničený dům Rudolfa Stoniše 
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Kyjovice byly osvobozeny v noci v sobotu 28. dubna 1945. 
V deštivém ránu neděle již postupovali vesnicí za ustupujícími Němci 
směrem na Bílovec tisíce vojáků Krasnoj Armiji. 

Podle rozkazu sovětského velitele byli padlí rudoarmějci 
pohřbeni na zahradě u kaple v šestnácti jednotlivých hrobech                     
a v hromadných hrobech vždy po šestnácti. Čtyři vojáci, kteří se 
otrávili surovou pálenkou, byli pochováni zvlášť jako špatní vojáci. 

 

 
 
 
 
Kyjovice z farních obcí utrpěly největší škody. Snad i proto 

sedmnáct rodin přijalo nabídku poválečného výboru a přestěhovalo 
se do domů Němců vysídlených z blízkého okolí. Celkem takto 
odešlo z Kyjovic 71 osob. 

Hrabě Stolberg se svou rodinou byl dostižen rudoarmějci 
v Potštátě, kteří mu odebrali koně i zavazadla. Do Kyjovic se vrátil 
26. května po krátkém pobytu v pracovním táboře v Ostravě  a brzy 
nato  vysídlen do Německa.  (pokračování příště )   
                                                                       Petr Stoniš 

Hroby rudoarmějců v Kyjovicích 
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ČÍM ŽIJEME A CO DÁL 

 
 Tož tak. Prázdniny jsou za námi. Zdá se, že děti a mládežníci je 
prožívali opravdu intenzivně: Naše farnost, alespoň pokud jde                       
o mladé, se téměř na 2 měsíce skoro vylidnila. Kromě táborů bude 
dobře připomenout ještě jednu věc: Poděkování patří dvěma cca 
dvanáctičlenným skupinkám mladých, kteří se v polovině srpna po           
2 dny vystřídali na akci Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti. 
Schodiště na faře je vymalováno a nepoznali byste, že to nedělali 
profesionálové. Kdybyste nechtěli věřit, přijďte se podívat! Jako 
každý rok odměnou byl zmrzlinový pohár na konci prázdnin. A nutno 
dodat: Máme fakt dobré dělníky. Byli i takoví, kteří přijít na brigádu 
nezapomněli (třeba i po oba dny), ale zapomněli přijít právě na ten 
pohár ☺. Díky všem rodičům a prarodičům, kteří tuto akci podpořili! 
 Dík patří i všem, kteří děti a mládež také v tomto školním roce 
přihlásili do náboženství. Začali jsme velkým problémem: Zdálo se, 
že Váš farář letos zůstane na náboženství sám. A to by byl problém 
fest. Přece jenom i letos se týdně bude učit 7 hodin náboženství. 
Paní Michaela Grygarová již nastoupila po mateřské dovolené do 
práce a také paní Věrka Javorková již v zaměstnání dostala plný 
úvazek, čímž se z časových důvodů pravidelné vyučování 
náboženství pro ně stalo nereálným. Moc děkuji paní Martině 
Krajzlové, která se spolu s farářem ujala vyučování náboženství 
v Pusté Polomi a paní Markétě Folvarčné, která se bude věnovat 
dětem v Kyjovicích.  
 A co dál? O tom jsme se bavil na schůzce rodičů a vedoucích 
farních aktivit o 1. záříjové neděli. Výsledky této schůzky                              
a následných jednání jsou tyto: 
 Většina farních aktivit bude i letos centralizována do Pusté 
Polomi a budou k ní zváni farníci ze všech obcí farnosti. 
K jednotlivým aktivitám: 
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MINISTRANTI: Stále jsou zváni další kluci do ministrantské party,               
a to ve všech obcích farnosti. Mladší ministranti, které vede Vítek 
Pískovský, se budou i nadále scházet na pravidelných schůzkách 
s odborným i zábavným programem na faře co 2 týdny v sobotu 
v 10.00 hod. Pokud jde o starší ministranty, kteří se po dobu 5 let 
scházeli s P. Zdeňkem, pro ty již pravidelné schůzky organizovány 
nebudou. Vloni už tyto schůzky byly navštěvovány jen minimálně. 
Starším ministrantům budou nabídnuty nárazové poznávací, 
formační i zábavné, jednorázové i víkendové akce pořádané jednak 
ve farnosti, ale také zvláště v rámci celé naší diecéze. No a s celou 
ministrantskou partou snad i letos zase někam vyrazíme. 
Kontakty na vedoucí:  
P. Zdeněk Šimíček - 603 368 922, Vít Pískovský – 604 312 943 
 

SCHOLA: Stále jsou zvány další dívky, které rády zpívají, do farní 
scholy, která doprovází zpěvem nedělní bohoslužby. Schůzky budou 
bývat i nadále na faře v pátky v 16.30 hod. a budou i do budoucna 
mít odborný i zábavný charakter. Další nácvik zpěvu bude bývat 1/2 

hodiny před nedělními bohoslužbami (či 1 hodinu před bohoslužbou 
pro děti). Pokusíme se také tuto partu obohatit nárazovými 
společnými akcemi (výlety, apod.) mimo faru. 
Kontakt na vedoucí: Adéla Šrámková – 724 264 915 
 

INSTRUMENTÁLNÍ SCHOLA: Stále jsou zváni další kluci i holky, kteří 
umí zpívat či hrát na nějaký hudební nástroj a chtěli by moderními 
křesťanskými písněmi takto obohatit 1x za měsíc nedělní bohoslužbu 
pro děti. Do ledna budou schůzky na faře a následně v kostele 
v těchto termínech: Pá 09/10, 06/11, 04/12 a 08/01 v 16.30 hod., 
nácvik pak ještě následující neděli v 09.30 v kostele a na faře. 
Kontakt na vedoucí: Marcela Tvarůžková – 777 953 219 
 

BOHOSLUŽBY S MODERNÍMI KŘESŤANSKÝMI PÍSNĚMI                             
A PROMLUVOU ZVLÁŠTĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Budou bývat ve 
farním kostele v Pusté Polomi jedenkrát měsíčně, do ledna v těchto 
termínech: Ne 11/10, 08/11, 06/12 a 10/01 v 10.30 hod.  
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SPOLČO KŘESŤANSKÉ MLÁDEŽE: Stále jsou zváni další kluci i holky 
nad 14 let, kteří ve společné partě chtějí prohlubovat svůj vztah 
k Ježíši i mezi sebou a společně se modlit i něco zažít. Schůzky na 
faře budou ne zcela pravidelně cca 1x za 2 týdny v pátek v 18.00 
hod. Termíny setkání i dalších akcí budou od listopadu zveřejňovány 
v rubrice Informační servis; tento měsíc pouze přes moderátora. 
Kontakt na moderátora: Vít Pískovský – 604 312 943 
 
MODLITBA RODIN: Bude i nadále bývat 1. středy v měsíci ve farním 
kostele s programem: 16.30 – sv. smíření, 17.00 – mše svatá zvl. pro 
rodiny, 17.45 – sv. smíření a komponovaná modlitba rodin, která 
letos bude různorodější (někdy např. i s promítáním) – bude 
upřesňováno v rubrice Informační servis. 
Kontakt na vedoucího: Radim Novák – 603 369 637 
 
FARNÍ ŠKOLKA: Na faře doprovodný odpočinkový program pro malé 
děti v termínech Modlitby rodin – od 17.45 hod. 
Kontakt na vedoucí: Věra Javorková – 608 517 381 
 
DIVADELNÍ KROUŽEK: Vzhledem k pracovnímu vytížení vedoucí se 
bude scházet pouze nárazově k přípravě představení u příležitosti 
vánočních a velikonočních svátků. Zájemce hlaste u vedoucí. 
Kontakt na vedoucí: Michaela Grygarová – 737 736 820 
 
SKAUT: Bude se i nadále scházet v orlovně v pátek odpoledne cca 1x 
za 2 týdny. Termíny schůzek budou voleny tak, aby nekolidovaly 
s instrumentální scholou. Nebudou zveřejňovány ve farním časopise 
ani v ohláškách. Budou rodičům aktuálně oznamovány vedoucími 
skrze e-mail. Kapacita děvčat je již naplněna, noví zájemci z řad 
kluků se vztahem k přírodě, hrám i touhou umět se postarat                       
a poradit si se mohou stále hlásit. 
Kontakty na vedoucí:  
Dívky: Pavla Tvarůžková – 775 077 080 
Kluci: Pavel Pískovský – 732 550 469 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 28.09. – slavnost sv. Václava; mše sv. v 08.00 hod. v Pusté  

Polomi a v 09.30 hod. v Kyjovicích 
� st 30.09. – mimořádně v Podvihově od 17.30 hod. příležitost  

k přijetí svátosti smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� čt 01.10. – v Hlubočci od 17.30 hod. příležitost k přijetí svátosti 

smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� pá 02.10. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 02.10. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  

tichá adorace Ježíše v Eucharistii   
� pá 02.10. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� so 03.10. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         

2. stupně ZŠ a středoškoláky  
� so 03.10. – v 15.00 hod. na faře přednáška Moravskoslezské  

křesťanské akademie na téma Chápání smrti v postmoderní  
společnosti; přednáší P. Andrej Slodička z Ostravy; viz str. 15 

� so 03.10. a ne 04.10. – při bohoslužbách sbírka na pokračování 
oprav fasády farního kostela  

� út 06.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� st 07.10. – mimořádně v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá 

zvláště pro rodiny ze všech obcí naší farnosti, v 17.45 hod. 
modlitba rodin v kostele, svátost smíření zvl. pro rodiny,                   
na faře Farní školka – program pro malé děti 

� st 07.10. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 09.10. – od 16.00 do 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  

tichá adorace Ježíše v Eucharistii   
� pá 09.10. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� so 10.10. – v 10.00 hod. na faře schůzka mladších ministrantů 
� ne 11.10. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy 
� ne 11.10. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 
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s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
ze všech obcí naší farnosti 

� ne 11.10. – Den kostelů: návštěva kostelů v OV – Mar. Horách               
a na Slezské Ostravě; odjezdy autobusu pro přihlášené: 13.30 – 
Kyjovice, kaple; 13.40 – Hlubočec, rozcestí; 13.45 – Pustá Polom, 
fara; 13.55 – Budišovice, střed; návrat kolem 18.30 hod. 

� po 12.10. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 
pokladu víry pro dospělé začátečníky  

� pá 16.10. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

� pá 16.10. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  
tichá adorace Ježíše v Eucharistii   

� pá 16.10. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� so 17.10. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 17.10. – od 15.00 hod. na farní zahradě Potáborové setkání 
� so 17.10. a ne 18.10. – při bohoslužbách sbírka na misie 
� út 20.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 23.10. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  

tichá adorace Ježíše v Eucharistii   
� pá 23.10. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� so 24.10. – v 10.00 hod. na faře schůzka mladších ministrantů 
� so 24.10. – v 11.00 hod. si v kostele v Ostravě-Pustkovci udělí sv.  

manželství p. Lukáš Sochorek a sl. Radka Grygarová 
� noc ze so 24.10. na ne 25.10. – přechod na zimní čas; ručičku 

hodin si posuneme o 1 hodinu zpět 
� od 25.10. – začíná zimní pořad bohoslužeb; všechny večerní mše 

sv. (nebude-li oznámeno jinak) budou bývat v 17.00 hodin 
� po 26.10. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 

pokladu víry pro dospělé začátečníky  
� čt 29.10. – celodenní výlet ministrantů do výrobny hostií v Bílé 

Vodě a do aquaparku v Bruntálu; bližší informace ministranti                
a rodiče dostanou na zvláštním listu 
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� pá 30.10. – od 16.00 do 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  
tichá adorace Ježíše v Eucharistii   

� schola a Hovory o víře během podzimních prázdnin – dle 
aktuální domluvy 

� so 31.10. a ne 01.11. – vyjde další číslo farního časopisu 
� ne 01.11. – v 15.00 hod. v Podvihově, v 15.30 hod. v Hlubočci  

a v 16.15 hod. v Kyjovicích pobožnost za zemřelé na hřbitově  
� po 02.11. – Vzpomínka na všechny zemřelé; mše sv. v 16.30 h. 

v Kyjovicích a v 18.00 h. v Pusté Polomi; po mši sv. v Pusté 
Polomi pobožnost za zemřelé na hřbitově 

� Příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie – od vyhlášení 
� Společenství křesťanské mládeže - schůzky dle aktuální domluvy 

 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:  
- v Podvihově 03.10. a 17.10. v 18.00 hod.  
                        a 31.10. v 17.00 hod. 
- v Hlubočci 10.10. a 24.10. v 18.00 hod. 
 

� VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stále je možno se přidat. Stačí přijít. 

Třída Den a čas Místo Vyučuje 

Kyjovice 1.-5. tř. 
Po  

14.15-15.00 
ZŠ Kyjovice Bc. Markéta Folvarčná 

Pustá Polom 1. tř. 
ČT  

12.10-12.55 
1.A    P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

Pustá Polom 2. tř. 
ČT  

12.10-12.55 
1.B   Mgr. Martina Krajzlová 

Pustá Polom 3.+4. tř. 
ČT  

13.10-13.55 
3.tř.   Mgr. Martina Krajzlová 

Pustá Polom 5. tř. 
ČT  

13.10-13.55 
5.tř.   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

Pustá Polom 6.-9. tř. 
ST  

07.05-07.50 
v „Žirafě“   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

Hovory o víře  
6.-9.+ středoškoláci 

SO 13.00-
14.15   

1x za 2 týdny 
fara   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 
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� PŘÍLEŽITOST K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ K ZÍSKÁVÁNÍ 
PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ PRO DUŠE V OČISTCI: 

 

 
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Babička přihlásí malého Venouška na ministrování. Prý je to velice 
všímavý a bystrý hoch. Na druhý den je celá sakristie od bláta. Pan 
farář se zlobí: „Venoušku, jak to, že máš botky od bláta? Vždyť venku 
ani žádné bláto není!“ Venoušek se bezelstně usměje a povídá: „Ale 
je. Jenom se musí najít!“ ☺ 
 
Dlouholetá členka chrámového sboru přijde za panem farářem 
s tím, že se chce ze sboru odhlásit. „Ale copak?“ diví se kněz. „Pane 
faráři, jsem zdrcená. Šla jsem vnoučátku zazpívat ukolébavku                  
a dcera mi řekla: „Počkej, napřed to zkus po dobrém!“ ☺ 
 
Na faře zvoní telefon. Ženský hlas povídá: „Pane faráři, chtěla bych si 
s vámi domluvit svůj vlastní pohřeb.“ – „No prosím. A jak by to mělo 
být? Kremace, nebo klasicky?“ – „No, pane faráři, v tom je právě ten 
problém. Manžel mi pořád říká, abych se dala vycpat.“ ☺ 
 
Povídá kaplan farářovi: „Mám pro vás dobrou zprávu! Tu havarijní 
pojistku na farní auto jste neplatil nadarmo!“ ☺ 
 

Hlubočec So 24/10  1715 – 1750 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Ne     25/10  1400 – 1500 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom St  28/10 1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Pá 30/10 1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Podvihov So 31/10 1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


