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LOGO ROKU MILOSRDENSTVÍ 
 
 
 

Rokem milosrdenství nás na 
různých místech bude provázet 
také logo tohoto Roku. Představuje 
Dobrého pastýře, který bere na 
ramena člověka.  

 
Autorem loga jubilea je 

slovinský umělec Marko Ivan 
Rupnik SJ. 

 
Grafika navazuje na fresky 

Dobrého pastýře z prvních staletí 
křesťanství a znázorňuje Ježíše, 
který bere na ramena ztraceného   

                                             člověka.  
 
Kresba je vytvořená tak, aby ukazovala, že Dobrý pastýř se 

dotýká těla člověka v jeho hloubce a činí to s takovou láskou, která 
mění život. Kristovy oči jsou pak propojeny s očima člověka. Kristus 
vidí Adamovýma očima a ten zase Kristovýma očima. Každý člověk 
objeví v Kristu své lidství a budoucnost, která na něj čeká. 

 
Pozadí loga tvořené modrými ovály různé barevné sytosti 

poukazují na pohyb, jímž Kristus vyvádí člověka z temnoty hříchu                
a smrti. Tmavě modrá barva může také připomínat 
neproniknutelnost Otcovy lásky. 

 
Vedle kresby se nachází též motto jubilea: „Milosrdní jako 

Otec“. 
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ZKLAMÁVÁM TAK ČASTO 

Často to zkoušela znovu a znovu a nikdy jí to nevyšlo. Stále 
stejné chyby, ne a ne se jich zbavit. Nakonec rezignovala a všeho 
nechala. Proč se ještě snažit? Stejně je to k ničemu. Asi nikdy 
nebudu dobrou křesťankou. Myslím, že o takové nedokonalé lidi, 
jako jsem já, Bůh ani nestojí. Proč bych se měla ještě modlit? Vždyť 
by to byla jen přetvářka, když stále tak zklamávám, říkala si. Celá 
bych se už za tu dobu musela změnit, ale já to prostě nesvedu. Tak 
ráda bych chtěla udělat svým životem Bohu radost, ale nedaří se mi 
to. Má to ještě vůbec pro mne nějaký smysl, modlit se a zkoušet 
alespoň trochu nábožensky žít? 

Kněz, ke kterému s tím přišla, se tajemně usmál a řekl: 
„Myslím, že Bůh má z tebe radost.“ „Jak to?“ zeptala se Katka 
překvapeně. „Protože jsi to myslela opravdově a poctivě a před 
Bohem nejednáš pokrytecky. Mám pravdu?“ „Ano.“  

„Vidíš, a to je krásné a Bohu milé! A taky máš Boha ráda, 
chtěla jsi mu udělat radost, ne? „Vždyť jsem ho přece zklamala …“ 
Podívej, představ si, že máš dva syny. Jeden se dobře učí, na své 
oblečení je opatrný, chová se vzorně, ale máš pocit, že je k tobě 
nějak chladný a lhostejný. Druhý je rozesmátý uličník, který tě občas 
naštve špatnými známkami a roztrhanými kalhotami. Ale když 
odpoledne přiběhne ze dvora, skočí ti kolem krku a dá ti velkou 
pusu. Řekni, který by ti byl milejší?“ „Asi ten druhý.“  

„No vidíš, i když tě občas zklame! I tebe má Bůh rád, i když 
občas zklameš, zná přece tvou snahu a lásku k Němu! A tvá 
zkušenost ti ukazuje, jak jsme všichni na Bohu závislí a učí tě pokoře. 
S pokornými lidmi může Bůh něco dokázat, rozhodně víc než s lidmi, 
hrdými na své ctnosti. Samozřejmě na sobě musíš dále pracovat, 
statečně a trpělivě potírat své chyby, nenechat se odradit 
případnými neúspěchy, a to vše z lásky k Bohu. Uvidíš sama, jak při 
tom budeš duchovně zrát.  
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Modlit se ale nepřestávej, modlitba je velmi důležitá. I když 
při tom nic zvláštního necítíš, nebo je ti to někdy obtížné, důvěřuj 
Bohu a nepřestávej se modlit. Když se ti něco nepodaří, začni znovu. 
S velkou láskou k Bohu a vděčností vynahraď své chyby dobrými 
skutky a projevovanou křesťanskou láskou vůči druhým lidem, zvlášť 
svým nejbližším doma. A když toho někdy bude na tebe moc, 
schovej se do Božích dlaní jako poraněný ptáček a On tě uzdraví.“ 

Katka ucítila v očích podivné vlhko. V tu chvíli pochopila něco 
hlubokého a krásného. Domů se vracela šťastná a odhodlaná dělat 
Bohu i lidem tu největší radost, jaké jen bude schopna. 

Mnoho mladých, ale i starých lidí si stěžuje: Mne ještě nikdo 
doopravdy nemiloval, nikdo mne nechce. Bůh tě má rád, takového, 
jaký jsi. Ježíš chce přijít i k tobě, nemusíš být sám. Naslouchá ti, 
mluví s tebou. Váží si tě, počítá s tebou! Duchovní život je krásný                
a bohatý. Přináší člověku radost a klid v duši. 

                                                                         Klemens Tilmann 
 

 

 

NA CESTĚ S BOHEM 

V našem vzdělávacím cyklu na pokračování jsme se letos 
vydali na cestu s Bohem. Život z víry – to je cesta s Bohem. 
Uvědomili jsme si, že víra je na prvém místě VZTAH. Vztah mezi 
člověkem a Bohem. Vztah člověka obohacující i zavazující. Jedno bez 
druhého by bylo málo. 

„Co z toho máš?“ Možná i my jsme se s touto otázkou už 
setkali. Ale je to jasné alespoň nám? Co z toho máme, že jsme 
křesťané? Máme z toho vůbec něco? A případně co?! 

Bible přirovnává vztah mezi člověkem a Bohem ke vztahu 
dvou lidí v manželství. Vraťme se k tomuto přirovnání: 

Bohu díky už jsou pryč doby, kdy rodiče ženili své syny                      
a provdávali svoje dcery. Přece jen když dva lidé sami objeví jeden 
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druhého a poznají jeho hodnotu, má to cosi do sebe. A má to cosi do 
sebe, když Bůh zná hodnotu člověka (což je samozřejmost) a když 
člověk zná hodnotu Boha (což samozřejmost není). 

„Co vám manželství dá?“ ptávám se mladých lidí. A oni říkají: 
„Oporu, jistotu, zázemí…“ - „A co vám dá víra?“ bývá moje druhá 
otázka. Někteří směle, jiní nesměle odpovídají: „Totéž.“ A já 
připomínám jim a dnes i nám všem: Ano, i dobrý manžel i dobrý  
Bůh dávají člověku oporu, jistotu, vztah, zázemí. A Bůh ještě víc než 
manžel! Připusťme to! Vždyť v manželství – i kdybych měl 
sebedokonalejšího partnera – pořád je to jenom člověk: omezený ve 
svých schopnostech, možnostech. Ale Bůh omezený není!  

Šťastný manžel, který ví, kým je pro něj životní partner. 
Snadněji se bude ptát: Co ten partner ode mě čeká? A šťastný 
křesťan, který ví, kým je pro něj Bůh. Snadněji se bude ptát: Co Bůh 
ode mě čeká? 

Každému křesťanu moc přeji objev Boha v jeho životě. 
Každému křesťanu moc přeji živé vědomí, že víra je výhra!  

Tak dalších pár otázek pro naše zamyšlení: Zažil jsem to? 

Boží dotek, Boží ochranu, Boží zásah, vyslyšenou modlitbu, zázrak? 

Chvíle, kdy si člověk řekl: „Tohle přece není samo od sebe!“ Bylo 

toho málo? Anebo: Dal jsem Bohu ve svém životě možnost 

zasáhnout? 

 

 

 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 

Je fajn, že 38 kusů diecézního časopisu Okno každý měsíc 
směřuje do naší farnosti. Ale co takhle třeba podívat se i na webové 
stránky naší diecéze www.doo.cz? Naleznete na nich vše                            
o fungování diecéze, biskupství, pastoračních aktivit, Charity, 
hospodářských záležitostí, kontakty a samozřejmě také spoustu 
stále aktualizovaných zpráv z diecéze i pozvání k věcem budoucím. 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

 

Milí čtenáři, v lednu tomu bylo pět let, co otec Zdeněk pro nás začal 
vydávat tolik oblíbený farní zpravodaj “Přístav”.   

Vzpomenete si na některý z jeho příběhů? Jejich pokračování je                  
v obrazech, které vypovídají o minulých časech často mnohem více 
než jakákoliv slova. Mám na mysli obrazy naší farnosti, ale když 
odmyslíme neveřejná dílka nedělních malířů a dětské kresby, zbývají  
umělecká díla. Ale těch je jen několik. A tak pokud se tedy jedná                   
o obrazy naší farnosti, jsme odkázani hlavně na staré fotografie                  
a pohlednice.  

Dnešní obrázek je mi zvlášť vzácný. Jeho vznik lze odhadnout na  
dobu krátce po roce 1900. Možná je to fotografováno krátce před 
rekonstrukcí věže v roce 1909. Jde o fotografii (6 x 9 cm) z farní 
kroniky, již značně vybledlou, přesto lze na ní rozpoznat truchlivý 
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stav budovy farního kostela v Pusté Polomi. Poškozená střecha, 
okna zvonice zabedněná prkny, scházející ciferníky i rafiky a fasáda 
obnažená až na hrubé zdivo. Před bočním vchodem rostly břízy                            
a taky tehdy už stoleté lípy před hřbitovní zdí.  

Při detailním studiu fotografie však byla na kostelíku rozpoznána  
půvabná fasáda cenné původní architektonické hodnoty. A v tom je 
tato fotografie také “posvěcená“, že totiž posloužila jako vzor pro 
definitivní návrh současné fasády farního kostela. A pak že minulost 
nepatří do našeho času. 

Petr Stoniš 

 
 

 
 

BILANCE UPLYNULÉHO ROKU A VÝHLED DÁL 
  
A teď již opět po roce farnost v číslech aneb statistické ohlédnutí                 

za rokem 2015: 
 
JAKÝ BYL DUCHOVNÍ ŽIVOT FARNOSTI? 

 

 
křty svatby 1. sv.přij. pohřby 

P. Polom 7 3 4 17 
Kyjovice 7 1 0 3 
Hlubočec 0 0 0 1 
Podvihov 0 0 0 3 

 
Ve farnosti bylo v loňském roce 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 faře 
jsme měli 61 dětí a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí 
sloužilo 26 ministrantů, zpívaly 4 scholy o celkovém počtu asi 25 
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mladých a farní chrámový sbor o počtu cca 20 lidí. Varhanickou 
službu vykonávalo 7 varhaníků, Eucharistii při bohoslužbách spolu 
s knězem podávali a nemocným donášeli 4 akolyté, náboženství 
spolu s knězem vyučovaly také 2 katechetky. Kostel i všechny kaple 
mají své kostelníky. Samozřejmostí je též péče farníků o svůj kostel                 
i kaple. Pán Bůh odplať všem pomocníkům, bez nichž by farnost 
zcela jistě nebyla takovou, jaká je! 
 

SLŮVKO K EKONOMICKÝM STATISTIKÁM 
Zůstatky na účtech (mimo pokladny) jednotlivých obcí k 31/12 2015: 
 

Pustá Polom  : 188.686 Kč* 
Kyjovice  : 419.018 Kč 
Hlubočec :    56.628 Kč 
Podvihov :    60.933 Kč 

* Částka zůstatku v Pusté Polomi odpovídá sice výpisu z účtu, 
nicméně je nutno od ní odečíst 66.904 Kč, které byly těsně před 
koncem roku omylem zaslány na náš účet družstvem Zemspol,              
a které tedy bylo potřebné začátkem roku 2016 vrátit. Skutečná 
výše zůstatku v Pusté Polomi tedy činí 121.782 Kč. 

 

Podrobný rozpis příjmů a výdajů za r. 2015 bude ve farním časopise 
opět zveřejněn opožděně po zpracování děkanátní účetní během 
roku 2016. 
 
A JAKÉ INVESTICE PLÁNUJEME V TOMTO ROCE? 
 

 
 

Pustá Polom  – dokončení fasády farního kostela 
Kyjovice  – nová komoda a trezor do sakristie, pořízení nových  

   ozdob a světel na vánoční stromky, pořízení nádob     
   na květiny a věcí na výzdobu kaple 

Hlubočec – nové koberce do kaple 
Podvihov – větší investice pro letošek nejsou v plánu 
 

 

 

 

 

 

 

V případě, že se farnosti či vlastníkům kaplí (obcím) podaří sehnat 

dotace na opravy, je možný spolupodíl farnosti na těchto opravách. 



 9

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 
 

� po 01.02. – v 16.30 hod. svátost smíření a v 17.00 hod. mše sv.      
v Podvihově 

� út 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice); oslava 
svátku společná při mši svaté v Pusté Polomi v 17.00 hod.; při 
mši svaté žehnání svící – hromniček; přineste si a nechejte                    
u sebe! 

� út 02.02. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, 
svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka 

� čt 04.02. – v 16.30 hod. svátost smíření a v 17.00 hod. mše sv.      
v Hlubočci 

� pá 05.02. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 
smíření a Eucharistie  

� pá 05.02. – od 16.00 do 17.00 v kostele v Pusté Polomi tichá 
eucharistická adorace 

� pá 05.02. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 05.02. – v Podvihově od 20.00h. Farní ples;odjezdy autobusu: 

19.15 h. Kyjovice, kaple; 19.25 h. Pustá Polom, parkoviště pod 
kostelem; 19.35 h. Hlubočec za křižovatkou na Podvihov; zpět: 
první odjezd v 01.30 hod., druhý odjezd po skončení plesu 

� so 06.02. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         
2. stupně ZŠ a středoškoláky 

� so 06.02. a ne 07.02. – bohoslužby se Svatoblažejským 
požehnáním, kterým si vyprošujeme zdraví duše i těla 

� ne 07.02. – v 09.30 hod. v kostele v Pusté Polomi a pak na faře 
nácvik instrumentální scholy 

� ne 07.02. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 
s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
ze všech obcí naší farnosti 
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� po 08.02. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 
pokladu víry pro dospělé začátečníky 

� st 10.02. – Popeleční středa; den přísného postu; mše svaté                   
s udílením popelce v 16.30 v Kyjovicích a v 18.00 h. v P. Polomi; 
příležitost k přijetí sv. smíření na začátku postní doby: 
v Kyjovicích od 15.30 do 16.20 h. a v Pusté Polomi po mši svaté 

� čt 11.02. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 12.02. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 12.02. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 12.02. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
� so 13.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
� so 13.02. – v Hlubočci od 16.30 hod. sv. smíření na začátku doby 

postní; v 17.00 hod. mše sv. s udílením popelce  
� so 13.02. a ne 14.02. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na dokončení oprav fasády farního kostela 
� ne 14.02. – v Podvihově od 06.30 hod. sv. smíření na začátku 

doby postní; v 07.00 hod. mše sv. s udílením popelce  
� út 16.02. – ministrantský výlet do hasičského muzea v Ostravě; 

ministranti a rodiče jsou informováni zvláštním listem 
� pá 19.02. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

� pá 19.02. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 20.02. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                         

2. stupně ZŠ a středoškoláky  
� so 20.02. a ne 21.02. – sbírka na Svatopetrský haléř: 

prostředky, které vkládáme do rukou papeže pro potřebné 
� po 22.02. – v 18.30 hod. na faře Hledání cest – poznávání 

pokladu víry pro dospělé začátečníky 
� pá 26.02. – ve 13.50 hod. na faře příprava dětí k přijímání sv. 

smíření a Eucharistie  
� pá 26.02. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
� pá 26.02. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
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� so 27.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 27.02. – ve 14.30 hod. na faře pro scholu malování triček  
� so 27.02. a ne 28.02. – vyjde další číslo farního časopisu 
� pobožnost Křížové cesty bude bývat během postní doby o 

nedělích v Pusté Polomi ve 14.00 hod., v Kyjovicích v 08.20 hod.                   
a v Podvihově ½ hod. před sobotními a nedělními bohoslužbami 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Podvihově 06.02. a 20.02. v 17.00 hod.  
- v Hlubočci 13.02. a 27.02. v 17.00 hod.  

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ 
 
Milí přátelé a koledníčci, 
vy všichni, kteří jste se zapojili do sbírky, která se nazývá Tříkrálová, 
konáte velkou věc. Vy sami osobně pomáháte odstranit bolest                        
a utrpení mnoha našich bližních. Zároveň s sebou přinášíte důležité 
poselství lásky, radosti a naděje. Chceme vám za vaše velké skutky 
ze srdce poděkovat a vyjádřit velké uznání. Děkujeme i vám všem, 
kteří jste měli dobré slovo, úsměv a něco sladkého pro naše malé 
koledníky. V tomto roku Božího milosrdenství kdo milosrdenství 
přijímá, musí ho také dávat dál. 

Daniela Krajzlová 

 
 
 
 

 
kyjovičtí  

koledníci 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


