
ČERVEN 2016  
 
 
  

 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM 
 www.pustapolom.cz/farnost/ 

  
 Z obsahu: 
 

 Bůh je mocný ………………………..........................................  02 
     Na cestě s Bohem ............................................................ 03 
     Toulky farní minulostí ……................................................ 04 
     Letem světem internetem ............................................... 05 

     Čím žijeme ....................................................................... 06 
     Noc kostelů 2016 ............................................................. 08 
     Informační servis.............................................................. 09 
     Zajímavé akce v diecézi ………………................................... 11 
     Pozvání na Prašivou ........................................................ 12 
  

 
 Jak končíš svůj den? S Pánem nebo s televizí? (papež František) 



 2

  BŮH JE MOCNÝ 
 

Je mezi námi někdo,  kdo jde vstříc večeru života a bojí se smrti? Proč ten strach? Bůh je mocný!  Je mezi námi někdo, kdo je zoufalý pro smrt milovaného člověka? Proč zoufat? Bůh může darovat sílu k nesení bolesti.  Je někdo ustaraný o své chatrné zdraví? Proč ta starost? Ať přijde, co chce. Bůh je mocný!  Když naše dny ztemní a naše noci zčernají  víc než tisíc půlnocí, pak mysleme stále na to, že je ve světě velká žehnající síla, jejíž jméno je Bůh.  Bůh může ukázat cesty z bezcestí, chce proměnit temný včerejšek v jasný zítřek a posléze v zářící jitro věčnosti.  Martin Luther King Radovan Lukavský 
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  NA CESTĚ S BOHEM 
 
 
 
 
 
 
 „Zachovej řád a řád zachová Tebe!“ tak to říkali naši předkové. Uvažujeme na pokračování o řádu, jehož autorem je Bůh – o mravním řádu, který nám lidem jako náš Tvůrce dal, a který nazýváme Desatero Božích přikázání. Nazvali jsme jej též „návod k použití“, který nám dal náš vrchní Konstruktér. Přidejme ještě jednu zkušenost Maxe Kašparů: 
  „Nemohla bych být věřící křesťankou,“ řekla mi moje spo-lupracovnice, která mne vezla na společnou služební cestu. „Cítila bych se přikázáními omezovaná ve svobodném rozletu života. Jako člověk jsem nejmoudřejší bytostí vesmíru a nechat se svazovat náboženskými pravidly je hloupé.“ 

  Když jsme přijeli na křižovatku, kde stála červená cedule s bílým nápisem STOP, moje kolegyně zastavila. „Proč zastavuješ?“ zeptal jsem se jí. Udiveně na mne pohlédla a odvolala se na dopravní značku. „Divím se ti,“ pokračoval jsem, „že se necháš omezovat ve svobodné jízdě a tvojí super Mazdě poroučí kus natřeného plechu. Nepřipadá ti hloupé nechat se svazovat dopravními pravidly? Jak mohou čtyři barevná písmena ovládat člověka, bytost v přírodě nejmoudřejší?“ Kolegyně moji narážku pochopila. 
  Desatero přikázání, to je deset dopravních značek pro život. Dodržování pravidel se může jevit jako omezující, ale je smysluplné.              Na silnici i v životě platí moudrá zásada: Nesmím dělat všechno, co dělat umím a k čemu mám příležitost…  Pokračování příště…  
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  TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

 
Těm, kteří si prošli “svým”, moderní rádci doporučují udělat za vším tlustou čáru a začít znovu. Jako to umí silné osobnosti. 
Svatý Pavel také nabádá, abychom odložili své staré zvyky a vydali se novou cestou. Jenže on promlouval v přístavním městě plném kurtizán. Čím bychom byli, kdybychom ztratili paměť? 
Letecké snímky krajiny jsou už dnes běžné. Ale ten náš dnešní je starý sedmdesát let. Byl pořízen při snímkování Pusté Polomi v roce 1946. Pokud vám to jen trochu dovolí rozlišení našeho tisku, všimněte si rozbombardovaných domů, zejména podél Slezské ulice, kráterů po granátech na polích i trosek větrného mlýna,                        u něhož byl ke konci války smrtelně zraněn Augustin Adamec.  
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Asi se vám nepodaří rozpoznat pokosy obilí a zralé obilí svázané               do kozelců,  štíty nenahozených zdí a bílé krovy domů a stodol, které právě opravovali. Nevadí, máte je ještě v paměti. 
Na první pohled však upoutá “jiná“ krajina. Úroda soběstačná                      a rozmanitá jako plodinová burza, pole a políčka, která jsou protkána alejemi, cestami a pěšinami i zahrady, osázené výhradně ovocnými stromy. 
Vzpomínky jsou neodmyslitelnou součástí veselého života seniorů. Nic veselého, když ale projíždíte dnešní průmyslovou krajinou naší farnosti. Nedohlédnete konce žluté záplavy řepky olejné na několika stech hektarech napříč všemi vesnicemi.  

… 
“Tak vstupujem pod střechy svatodušních svátků” “Tak  vstupujem do krajiny letnic” “Tak nekonečnost letnic vstupuje do nás”2 

… 
______________________________________ 
Petr Stoniš 
1 „Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2015“.   
2 Cit.: F. Lazecký (Tísek 1905 – Praha 1984), Krajina letnic 
 
  LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 
A je zde nabídka k návštěvě dalších „čtivých“ webových stránek. Nehledáte třeba poutavé a zároveň poučné příběhy pro vaše malé                 i větší děti a vnoučata? Nebo třeba poutavou katechezi s příběhy k nedělní liturgii?  
Nejdete je na stránkách opavského trvalého jáhna Josefa Janšty www.josefjansta.opava.org. 
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  ČÍM ŽIJEME 
 
 A nyní opět k historii poněkud méně staré… Po vydařeném farním plesu, který se 5. února opět konal v Kulturním domě v Podvihově, jsme znovu vstoupili do postní doby, ve které jsme s dětmi a mladými budovali Bránu milosrdenství -nejen výtvarně, ale především snahou o konkrétní skutky milosrdenství, skrze které Boží dobrota přicházela do tohoto světa. O jarních prázdninách ministranti naší farnosti vyrazili na zajímavý výlet do Hasičského muzea v Ostravě. V závěru postní doby děti se svými rodinami malovaly obrázky jednotlivých zastavení Křížové cesty, které byly pak použity k netradiční modlitbě Křížové cesty v přírodě. S nejbližšími služebníky oltáře – ministranty – jsme na Zelený čtvrtek vyrazili do nově opravené katedrály v Ostravě prožít svátek kněžství. Tentokrát jsme se pro nemoc nesetkali s naším otcem biskupem, ale zastoupil jej českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád. A oslava pak pokračovala s ministranty v KFC. Potřebovali doplnit energii k náročným nácvikům i obřadům Svatého týdne . Dík patří nejen ministrantům, ale také scholám, chrámovému sboru a všem, kteří jakýmkoliv způsobem spolupracovali na krásné a hluboké liturgii nejposvátnějších dní roku. Za týden po Velikonocích jsme v celé naší farnosti prožívali velkou slavnost – slavnost Božího milosrdenství, kdy dle Ježíšova příslibu byly brány Jeho milosrdenství otevřeny dokořán. Mám radost ze všech, kteří v tento den přijali svátost smíření a Eucharistii, a dosáhli tak nejen úplného odpuštění vin, ale i trestů za hříchy.                   Je to tak: Proč zbytečně trpět, když Ježíš nabízí i jiné cesty… V úterý 3. května žáci místní ZUŠ již tradičně zazpívali                      a zahráli ve farním kostele maminkám k jejich svátku. 
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V sobotu 14. května pak naši ministranti vyrazili do Hlučína na ministrantský fotbalový turnaj. Naše „Kokosy na trávě“ přivezly diplom za 3. místo, mužstvo „Ti lepší“ diplom za nejvíce fair play tým a všichni naši pak dovezli diplom za nejlepší dres, který si vlastnoručně vyrobili. Neděle 15. května byla dnem výletu, kdy děti a mládež z náboženství vyrazili zvýšit hladinu adrenalinu v krvi na bobové dráze v Tošovicích u Oder.  A ještě jedno soutěžní klání: Děkujeme za hezkou reprezentaci naší farnosti na diecézní Biblické olympiádě týmu Petry Benové, Alžběty Knápkové a Aničky Javorkové. Holky se v konkurenci celé diecéze umístily na hezkém 5. místě. Potěšily i Kyjovice: Místní maminky daly dohromady malou (ale počtem dost velkou) minischoličku složenou z našich nejmenších farníků – dětí „školkáčků“. Naši „Broučci“ poprvé zazpívali při mši svaté v neděli 22. května. A bylo to moc fajn! Taktéž v neděli 22. května se ve farním kostele uskutečnila přednáška s promítáním o misiích v Ghaně, které jsme podpořili akcí „Misijní koláč“. Díky rodinám za upečení dobrot! Díky všem, kdo si dobroty zakoupili! Výtěžek akce i dodatečné dary činily 7.942 Kč, které byly předány přednášejícímu misionáři MUDr. Petru Wieczorkovi právě na podporu misií v Ghaně. A technicky? V závěru dubna jsme se pomalu pustili do poslední etapy oprav fasády farního kostela. Zároveň už uvažujeme o přebudování orlovny v komunitní a pastorační centrum, neboť rodiny se rozrůstají (Bohu díky za to!) a místa chybí. Tady ovšem popravdě řečeno máme zatím stále více otázek než odpovědí. Plány se postupně ujasňují. Jen není jasné, kdy začít a kde na to vzít. Co ale jasné je a z čeho máme radost, podařilo se z Ministerstva kultury získat dotaci 250.000 Kč na 1. etapu restaurování hlavního oltáře ve farním kostele. Práce budou probíhat od července do podzimu.                       A budeme se muset smířit s tím, že po tuto dobu bude presbytář farního kostela opět „zdobit“ lešení… 
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  NOC KOSTELŮ 2016 
 
Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, NOC tam už nebude.                                  
                                                                                                   Srov. Zj 21,25 
Symbolem Noci kostelů jsou otevřené dveře kostelů, aby každý mohl zavítat do kostela a aby každý mohl zahlédnout světlo. Duchovní světlo, které není fyzické, ale chce ukazovat na vztahy lidí, kteří               do kostela či modlitebny chodí, chce ukazovat na dobro, které se z tohoto místa šíří, chce ukazovat na krásu a harmonii, které může návštěvník zahlédnout. Zdrojem této inspirace a tohoto světla je Bůh. 
Také u nás budou dveře otevřené pro všechny příchozí nejdříve hlavně pro děti v kapli sv.Víta v Kyjovicích v době od 17 do 17:50 hodin, pak bude následovat od 18 hodin mše svatá sloužená                      za všechny obce naší farnosti. Kostel sv. Martina v Pusté Polomi bude otevřen v době od 18:30 do 22 hodin. 
Po celý večer bude v kostele k volné prohlídce přístupná výstava výtvarných prací na téma „Místo, kde se mohu setkat s Bohem“                   a zajímavá bude také nástěnka věnovaná projektu „Adopce na dálku“ v naší farnosti. 
V době od 18:30 do 19:30 bude volný přístup na kůr kostela, kde nás varhanář Petr Drastík zasvětí do tajemství varhan i s možností nahlédnout do jejich jednotlivých součástí. Nebojte se vyšlapat těch pár schodů do věže, zajímavý pohled do nitra varhan za to určitě stojí. 
Společný program zahájíme v 19:30 hodin. Začneme živou rytmickou hudbou v podání instrumentální scholy pod vedením Marcely Tvarůžkové. Po hudebním úvodu nás čeká trochu neobvyklá akce. Uvidíme v našem kostele módní přehlídku starých i současných 
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liturgických oděvů připravenou našimi ministranty. Po módní přehlídce nás čeká opět hudba. Varhany letos necháme odpočívat                a majestátný prostor kostela i vaše srdce si podmaní nástroj svými rozměry mnohem menší - klasická kytara, která se rozezní v rukou Vítka Pískovského. V závěru společného programu se ve fotografiích a vyprávění Jeníka Tvarůžky vydáme na pouť po Svaté zemi.                      Po skončení hlavního programu zůstane kostel otevřen do 22 hodin k tiché prohlídce a možnosti setkání a rozhovoru. 
S vámi se všemi se těším V PÁTEK 10.ČERVNA v kostele na setkání. 
 

Za organizátory Vás zve Marta Pískovská 
    INFORMAČNÍ SERVIS 
 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
    st 01.06. – v 17.45 hod. v kostele v Pusté Polomi modlitba rodin, svátost smíření zvl. pro rodiny a na faře Farní školka  
 čt 02.06. – od 17.30 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti  smíření; v 18.00 hod. mše svatá 
 pá 03.06. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 pá 03.06. – od 16.00 do 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi  tichá eucharistická adorace 
 pá 03.06. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá  eucharistická adorace a příležitost k přijetí svátosti smíření 
 pá 03.06. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; oslava svátku společná při mši svaté v Kyjovicích v 18.00 hod. 
 pá 03.06. – schůzka scholy a spolča kř. mládeže – dle aktuální domluvy 
 so 04.06. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
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 st 08.06. – v 18.45 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik módní přehlídky liturgických oděvů k Noci kostelů 
 čt 09.06. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 10.06. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  Hlubočci a Podvihově 
 pá 10.06. – Noc kostelů; program – viz str. 8-9 + příloha 
 so 11.06. – v 11.30 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí svátost  manželství p. Adam Količ a sl. Adéla Šrámková 
 so 11.06. – v 18.00 hod. v Podvihově mše sv. ze slavnosti sv.  Víta, hlavního patrona obce a kaple (patrocinium) 
 so 11.06. – v 19.00 hod. na farním dvoře neformální společné setkání Ekonomické a Pastorační rady (opékačka) 
 so 11.06. a ne 12.06. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na dokončení oprav fasády farního kostela  
 ne 12.06. – v 09.00 hod. v Kyjovicích mše sv. ze slavnosti sv.  Víta, hlavního patrona obce a kaple (patrocinium) 
 od ne 12.06. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii zapisují úmysly mší sv. na červenec až září 2016 v Pusté Polomi 
 ne 12.06. – v 15.00 hod. za pěkného počasí pobožnost u kaple sv. Antonína za Pustou Polomí 
 pá 17.06. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 pak návštěvy nemocných na pokojích  
 pá 17.06. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 17.06. – v 18.00 hod. na faře spolčo křesťanské mládeže 
 pá 17.06. – v 18.00 hod. v kostele nácvik chrámového sboru 
 so 18.06. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
 so 18.06. a ne 19.06. – při bohoslužbách sbírka na TV NOE  
 pá 24.06. – v 16.30 hod. na faře schůzka scholy 
 pá 24.06. – v 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích v rámci hasičské  slavnosti mše sv. za živé a † hasiče 
 pá 24.06. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
 so 25.06. a ne 26.06. – vyjde další číslo farního časopisu 
 ne 26.06. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. ze slavnosti sv. Jana  



 11

a Pavla, hlavních patronů obce a kaple (patrocinium) 
 MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   - v Hlubočci 04.06. a 18.06. v 18.00 hod.  - v Podvihově 11.06. a 25.06. v 18.00 hod.   
   ZAJÍMAVÉ AKCE V DIECÉZI 
 Možná vás zaujmou i velmi zajímavé akce na úrovni naší diecéze: 
 DNY VÍRY: uskuteční se zvláště v Ostravě a Opavě, ale i na jiných                                   místech diecéze ve dnech 05.-12.06.2016 V bohatém programu mj. Talk show P. Zbigniewa Czendlika                           s názvem „Kostel, hospoda, postel“, moderovaná diskuse Horká vana aneb Bez vytáček o křesťanství, setkání s ostravskými psychofaráři, mj. také s P. Lukášem Engelmannem, Večer chval, výstavy, koncerty, filmy… Více na www.dnyviry2016.cz. 
 FESTIVAL SLEZSKÁ LILIE: uskuteční se v Ostravě 11.-12.06.2016 Těšit se můžete na známého kazatele P. Vojtěcha Kodeta, slovenského kněze, který se stará o lidi na okraji společnosti (alkoholiky, narkomany, propuštěné vězně) P. Mariána Kuffu, Honzu a Ivanu Zajíčkovy z Centra pro rodinu, pokud jde o kapely či zpěváky, pak třeba na Romana Dragouna, Pavla Helana, Romana Dostála, Žambochy, a další. Více na www.slezskalilie.cz.  
 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ NA PRAŠIVÉ: uskuteční se 01.07.2016 Letošní setkání dostalo název Sestra země volá ke mně. Program inspirovaný papežem Františkem se ponese v duchu sedmi témat (Znečištění, Voda, Ohrožené druhy, Místo pro život, Nespravedlnost, Nové cesty a Různé názory). Pojedeme s dětmi společně; rodiče žáků z náboženství budou informováni e-mailem. Více na www.prasivadeti.cz.  
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


