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Do nebe nevyskočíš, 
ale můžeš tam dojít. 

 

(Pavel Kosorin) 
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Milé Boží děti, velké i malé, 
 
11. října tohoto roku uplyne 50 let od 
chvíle, kdy začal II. vatikánský koncil, který 
měl za úkol otevřít okna církve dokořán, 
aby to bohatství, které Pán církvi dal, totiž 
bohatství víry, mohlo proudit do celého 
světa. 
K tomuto výročí bude právě 11. října 
zahájen Svatým Otcem vyhlášený                  

ROK VÍRY, který nám má napomoci znovu objevit bohatství 
tohoto daru. Kéž malým příspěvkem k tomuto cíli je i toto číslo 
farního časopisu… 

 
 

Když na rozcestí stojíš a nevíš, kam se dát,  
když neznáma se bojíš a vůdce bys měl rád,  
tu v Ježíšovu mocnou svou slabou polož dlaň  
a věřit nepřestaň! 
  
On cestou, jež tě čeká, již dávno kráčel sám,                                 
ví dobře, čeho se leká tvoje duše tam. 
On s tebou půjde jistě, jen spolehni se naň  
a věřit nepřestaň! 
 
A večerní když stíny se plouží po horách  
a dávné tvoje viny tvůj probouzejí strach,  
nic neboj se. On za ně v své krvi platil daň.  
Jen věřit nepřestaň! 

Jen věřit nepřestaň 
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Když vytčeného cíle, po kterém jsi tak práh,  
i v utišení chvíle jsi v světě nedosáh,  
nermuť se! Na Srdce Jeho slož horkou svoji skráň 
a věřit nepřestaň! 
 
Až k sklonku den se schýlí přes vlny, jež se dmou, 
On k slavnějšímu cíli tě dovede i tmou.  
A veleb jméno Ježíš a koř se mu i klaň.  
Jen věřit nepřestaň! 

 

 
1.  

Maminko, 
 já už nevěřím v Boha. Já jsem teď takový divný, už se 
nemodlím, v kostele mě to nebaví. Proč tam mám chodit, když 
mě to šíleně otravuje?! Něco se ve mně zbortilo nebo vyvanulo, 
prostě nevím. Vím, že Tě to zarmoutí, ale vždycky jsi říkala, že 
si nejvíc ceníš upřímnosti. Věř mi, že chci zůstat a zůstanu 
čestný kluk i bez modlení. A o to Ti jde, ne? 
                   Tvůj Josef 

 
2.  
 Mé drahé dítě, 
 Tvůj dopis jsem si přečetla několikrát. Jsi ke mně 
upřímný, i já budu upřímná. Taková vichřice se přežene nad 
každým mládím. Se mnou to bylo před třiceti lety podobné. 
Moje maminka mísila chléb a modlila se při tom. Řekla jsem jí: 
„Nech toho modlení, je to stejně pro kočku. Já se už nemodlím 
a v kostele nemám co dělat.“ 

Dva dopisy 
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 Maminku to bolelo a řekla mi tehdy: „Když už Tvoje 
duše nezní jako varhany k Boží slávě, buď aspoň jako ten němý 
sloup, který podpírá klenbu.“ 
 Tu moudrost babičky Ti teď předávám. Neopouštěj Boží 
dům, stůj na svém místě jako sloup, věrně jako voják na stráži. 
Uhneš-li, něco se zřítí. Já jsem tehdy maminku poslechla                 
a nikdy jsem nelitovala.     

         Zdraví Tě Tvoje maminka 
 

 
  Ve vzdělávací rubrice na pokračování zůstáváme                     
u svátosti biřmování. Kromě biřmovacího kmorta si biřmovanec 
volí také biřmovací jméno. Co to je, k čemu je to dobré? 
  Mít jméno je důležité. Jméno zastupuje naši bytost. 
Nejsme jen částečkou anonymního davu. Nejsme jen číslem. 
Jsme jedinečnou bytostí. Jméno také často něco o člověku 
vypovídá. Už podle jména dokážeme odhadnout, kdo je                    
z křesťanské rodiny, kdo je vyznavač islámu nebo kdo je 
dítětem věrných diváků mexických telenovel. 
  Biřmovací jméno však má ještě jiný význam. Podle čeho 
se vybírá? Podle líbivosti? Po kmotrovi? To není tím 
nejdůležitějším. Biřmovací jméno si máme vybrat podle světce, 
o kterém něco víme a jehož život nás oslovuje a inspiruje. 
Prostě má to být jméno svatého, který je pro nás vzorem, 
kterého chceme v konkrétních záležitostech napodobovat                  
a následovat. Tohoto svatého si zároveň volíme jako svého 
biřmovacího patrona – tedy zvláštního přímluvce u Boha na 
cestu naší křesťanskou dospělostí.  
  A že třeba o životech svatých moc nevíme? Stačí si 
v internetovém vyhledávači zadat pojem „životopisy svatých“. 

Vedeni Duchem svatým 
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  Dnešní dotaz je spíše prosbou o vysvětlení, jak je to při 
pozdravu pokoje s podáváním rukou do kříže. Mnozí lidé 
v takové situci „ucuknou“.  
 
Zkušenost nejednoho 
kněze: „Otče, my jsme 
jakž takž zdraví - 
musím to zaklepat,“ 
říkají někteří lidé, 
když přijdou na faru. 
A hned hledají nějaký 
dřevěný předmět, do 
kterého pak klepou. 
Nejčastěji to odnese chudák stůl ve farní kanceláři. Zaklepávat 
něco na dřevo - to je pověra! Kdyby tito lidé nezaklepali - stalo 
by se něco? Nic! A když si podají lidé ruku do kříže, stane se 
něco? Nestane se nic. Pokud se lidé bojí podat si ruku do kříže 
z pověrečného strachu, tak je to špatně. Naše víra má vést ke 
svobodě a radostné naději a nikoliv k úzkosti z pověr či 
ustrašenosti z toho, co špatného by se mohlo stát.  
 
     Jenže: Jde také o určitou etiketu, o pravidla společenského 
chování. A ta říkají, že je neslušné zdravit se křížem jeden přes 
druhého. Tedy nezdvořile vpadnout do komunikace jiných lidí. 
Pokud tedy důvodem odložení stisku rukou je uctivé ponechání 
prostoru k pozdravu druhým, tak je to dobře. Důležité je asi 
jednat přirozeně a s citem pro okolnosti. Někdy je normální, že 
se lidé zdraví srdečně jeden přes druhého a jindy je takové 
jednání nezdvořilé a nemístné. 
 

Ptali jste se 
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  Další čtvrtletí roku 2012 je za námi. Jaké bylo? 
  Prázdniny jsme začali společnou poutí dětí a prarodičů 
na horu Prašivou. Setkali jsme se nejen s naším otcem 
biskupem, ale také na 24 stanovištích, na kterých si děti mohly 
zkoušet dovednosti našich babiček a dědečků: třeba obracet 
seno, štopovat ponožky nebo prát na valše. Mohly si 
prohlédnout „dědečka automobil“ – „mercedes východu“ Volhu 
Gaz 2410 anebo se třeba svézt na žebřiňáku. 
  Pak nastal čas pro nemocné naší farnosti: 103 z nich 
přijali posilu skrze svátost pomazání nemocných. 
  V srpnu se uskutečnil již tradiční letní stanový tábor – 
tentokrát v Nových Heřminovech. Průvodcem dětí                               
a mládežníků byl letos Robinson Crusoe.  
  Jistě byl také čas na načerpání nových sil při osobních                
a rodinných dovolených nebo třeba na prázdninách u dědečka              
a babičky. 
  Mladí se vrátili bez úrazů, a tak mohli na konci prázdnin 
přicházet pomáhat s úklidem farního kostela během jeho oprav. 
Právě opravy kostela byly jedním z ústředních bodů prázdnin. 
  Farní den 26. srpna byl letos vzpomínkový. Formou 
vyprávění a prezentace fotografií jsme vzpomínali na to, jak 
jsme farní dny prožívali v loňských letech. Nechyběla ani 
tradiční vaječina. 
  A pak již začal nový školní rok. Před jeho začátkem jsme 
poprvé prožili bohoslužby s žehnáním školních tašek                         
a pomůcek. Radujeme se ze 72 dětí a mládežníků přihlášených 
do náboženství a k Hovorům o víře. 
  Na začátku září proběhly volby do Farní rady. Díky 
všem, kteří se volby zúčastnili a také těm, kdo byli zvoleni                 

Čím žijeme 
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a důvěru farníků přijali. Seznam členů Farní rady naleznete 
níže. 
  Rodičům jsem vděčný za pastorační nápady pro tento 
školní rok, které vyplynuly ze společné schůzky o prvním 
zářijovém nedělním odpoledni. Děkuji nejen za nápady, ale 
zvláště za jejich realizaci. Více se dovíte taktéž níže. 
  351 ministrantů se 8. září setkalo na ministrantské 
diecézní pouti v Kravařích. Mezi nimi i naši borci. Tématem 
pouti bylo: Duch svatý v životě Panny Marie, dary Ducha 
svatého v životě ministranta. Tomuto tématu odpovídala nejen 
společná bohoslužba, ale také hry a soutěže ve skupinkách. 
Naší skupince jedenáctiletých až čtrnáctiletých ministrantů 
gratuluji k hezkému třetímu místu. A protože na organizaci této 
diecézní pouti se podíleli i naši mládežníci a dospělí, chci jim 
za to moc poděkovat. 
  O den později se pak uskutečnil již 7. poprázdninový 
výlet mládeže na Hýlov. 
  Přihlašování mládežníků a dospělých ke sv. biřmování                  
i dětí k přípravě na svátost smíření a na přijímání Eucharistie již 
máme za sebou. Držte si klobouky, jedeme s kopce – příprava 
začíná! 
  A jak bylo na prázdninách? Třeba takhle: 

   
Možnost jet do Medugorje se mi 
v letošním roce naskytla poprvé. Lidé 
okolo mě to komentovali různě. 
Někteří o ní mluvili s nadšením, jiní si 
z tohoto místa utahovali. Já sama jsem 
nevěděla, jaký mám na Medugorje 
názor, a tak jsem se rozhodla, že ji 

Na pouti v Medugorje 
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navštívím. S chvěním a zároveň zvědavostí jsem se na letošní 
Mladifest přihlásila. Katecheze, nejrůznější svědectví, modlitba 
růžence, mše svaté, adorace a mnoho dalšího mělo obrovskou 
hloubku. I když jsem i na tomto místě cítila komerci, zároveň 
jsem vnímala, jak je to neuvěřitelně promodlené místo, kde se 
Ježíš se svou Matkou dotýkají srdcí lidí. A to pro mě bylo to 
nejpodstatnější a nejkrásnější. Znovu jsem se ujistila v tom, jak 
nás Hospodin miluje a jak je dobrý. Toho jsem si byla 
samozřejmě vědoma, ale během roku při každodenních 
starostech jsem na to často zapomínala. Ještě více jsem však 
zapomínala na naši matku Marii a právě v Medugorje jsem si 
opět připomněla, jaká je mocná přímluvkyně. Jsem velice 
vděčná za to, že jsem mohla Medugorje navštívit a doufám, že 
budu mít možnost se tam vrátit. Obrovským povzbuzením pro 
mě je, že Ježíš a Maria jsou s námi v každém okamžiku našeho 
života, ať jsme kdekoli na světě, a záleží jen na nás samotných, 
zda je pozveme dál do našich srdcí. 

Markéta Mitašová 
 

 
 

Tož tak: Další velká etapa oprav 
našeho farního kostela je už za 
námi. 
Již v r. 2010 byla provedena 
izolace proti zemní vlhkosti 
obvodového zdiva kostela. V r. 
2011 byly prováděny přípravné 
práce na úpravy interiéru kostela a 
úpravy kněžiště a byla provedena 

rekonstrukce dešťové kanalizace. V letošním roce na základě 

Opravy farního kostela 
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žádosti podané u MAS Opavsko získala Římskokatolická 
farnost Pustá Polom ze Státního zemědělského intervenčního 
fondu v rámci Programu rozvoje venkova na projekt „Stavební 
oprava kostela sv. Martina v Pusté Polomi“ finanční dotaci ve 
výši 751 tis. Kč. V rámci tohoto projektu bylo v celém kostele 
instalováno nové elektrické vedení, byly provedeny sanační 
omítky, byla nově provedena podlaha kněžiště včetně položení 
mramoru a byly do lavic instalovány topené panely. Následně 
jsme přistoupili k výmalbě celého interiéru kostela. Kostel nám 
tak „prokoukl“. Pro místní obyvatele i návštěvníky se tak stal 
zase o poznání příjemnějším místem pro setkávání člověka 
s Bohem, pro rodinné události jako jsou křty, svatby a pohřby, 
pro ztišení, odpočinek a načerpání nových sil a inspirace do 
dalších dnů života. Těšíme se na vás! 
 Moc děkuji všem, kteří i při této etapě oprav pomáhali, 
zvláště Obecnímu úřadu, všem dárcům a pomocníkům. Žádost 
o proplacení dotace již byla podána. Teď nezbývá, než se 
modlit, aby nikde nebyl žádný „kopanec“ ani zádrhel a dotace 
na náš účet opravdu přišla. Kontroly bývají přísné. 
 Náš kostel však bude vyžadovat ještě mnoho péče a práce. 
Jakmile to finanční možnosti umožní, chceme provést např. 
umělecké nasvětlení interiéru kostela, v němž velmi vynikne 
jeho architektura. Chceme také pořídit mramorový obětní stůl            
a ambon, čeká nás oprava varhan, snažíme se také získat dotaci 
na restaurování hlavního oltáře a obrazu sv. Martina. 
 Kostel ještě zcela opravený není. Významná etapa oprav 
je ale za námi. Chceme proto i slavit a děkovat. Děkovat Bohu            
i všem zúčastněným. Přijměte proto již předem pozvání na mši 
svatou v neděli 11. listopadu 2012 v 10.30 hod., při které 
oslavíme hlavního patrona kostela i celé naší farnosti – sv. 
Martina a poděkujeme Bohu za požehnání a lidem za pomoc při 
náročných pracích, které jsme mohli zdárně ukončit. V 15.00 h. 
pak začne na farní zahradě tradiční Svatomartinské odpoledne. 
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  A jak dopadly volby a jmenování do Rad kaplí, 
Pastorační rady farnosti a Ekonomické rady farnosti? Zde jsou 
základní výsledky: 
 

JMENOVÁNÍ RADY KAPLE KYJOVICE  
na období od 01.10. 2012 do 30.09. 2017 

  
Volbou navržení kandidáti – počet hlasů: 
 

� Jaroslav Grygar   28 – jmenování na základě volby 
� Petr Škrobánek   11 – jmenování na základě volby 
� Milada Kučerová   10 – jmenování na základě volby 
� Jindřiška Vdovičíková 8 – jmenování na základě volby 
� Ing. Martin Hrbáč     7 – jmenování na základě volby 
� Jaromír Kielor     7 – jmenování nepřijímá 
� Jiří Linart        7 – jmenování nepřijímá 

  
JMENOVÁNÍ RADY KAPLE HLUBO ČEC 

na období od 01.10. 2012 do 30.09. 2017 
  
Volbou navržení kandidáti – počet hlasů: 
 

� Emilie Kudělová    12 – jmenování na základě volby 
� Dagmar Trojančíková  12 – jmenování na základě volby 
� Jan Tvarůžka     10 – jmenování na základě volby 
� Hana Draštíková     10 – jmenování na základě volby 
� Zdeněk Krystyn       9 – jmenování nepřijímá 
� Ing. Emílie Mlčková    6 – jmenování nepřijímá 
� Lukáš Moch                 6 – jmenování na základě volby 

 

Jmenování nové Farní rady 
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JMENOVÁNÍ RADY KAPLE PODVIHOV  
na období od 01.10. 2012 do 30.09. 2017 

  
Volbou navržení kandidáti – počet hlasů: 
 

� Jiří Kubesa  10 – jmenování na základě volby  
� Monika Ondrová   6 – jmenování na základě volby 
� Jiří Lichovník   4 – jmenování nepřijímá 
� Jan Hoza     3 – jmenování na základě volby 
� Bohdana Pavelková   3 – jmenování na základě volby 
� Ludmila Gracová   3 – jmenování nepřijímá 

 
 

JMENOVÁNÍ PASTORA ČNÍ RADY  
ŘKF PUSTÁ POLOM  

na období od 01.10. 2012 do 30.09. 2017 
  
Volbou navržení členové za Pustou Polom a Budišovice – 
počet hlasů: 
 

� Mgr. Jaroslav Krajzl      13 - jmenování na základě volby 
� MUDr. Marta Pískovská11 - jmenování na základě volby 
� Mgr. Daniel Stoniš         6 - jmenování na základě volby 
� Ing. Jiří Pchálek          4 - jmenování na základě volby 
� Eva Čerbáková          4 - jmenování na základě volby 
 
 

Jmenování na základě dlouhodobého, jedinečného                          
a výrazného způsobu služby: 
 

� Mgr. Barbora Holoubková (učitelka náboženství) 
� Bedřich Stoniš     (kostelník farního kostela) 
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Zvolení a jmenovaní členové Pastorační rady z okolních obcí 
farnosti: 
 

� Jaroslav  Grygar  (Kyjovice)  
� Petr   Škrobánek   (Kyjovice) 
� Jindřiška  Vdovičíková   (Kyjovice)    
� Emilie  Kudělová   (Hlubočec)  
� Dagmar  Trojančíková  (Hlubočec)  
� Jiří   Kubesa  (Podvihov) 
� Monika  Ondrová  (Podvihov)  

 
 

JMENOVÁNÍ EKONOMICKÉ RADY  
ŘKF PUSTÁ POLOM  

na období od 01.10. 2012 do 30.09. 2017 
 
Členové jmenovaní na základě požadované odbornosti: 
 

� Ing.  Milena  Žůrková (ekonom – Pustá Polom) 
� Ing.  Marek Nigút    (projektový manažer – Kyjovice) 
� Ing.  Martin  Hrbáč    (stavební inženýr – Kyjovice) 
� Mgr. Zdeňka Nováková (právník – Budišovice) 

 
(z Hlubočce a Podvihova návrhy jmen odborníků nepřišly) 

 

 
Od 20. září již také probíhá výuka náboženství. Kdy a kde?               
A taky s kým! Učitelka náboženství Barbora Holoubková? Kdo 
je to? Že by někdo nový? Ale kdepak! To jen paní Bára se nám 
vdala ☺! 
 

Náboženství ve farnosti 
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Stále je možno se přihlásit – stačí přímo v hodině! 

 
Milí rodiče a prarodiče, 
 

oznamujeme vám, na čem jsme se dohodli na zářijové schůzce 
rodičů, že totiž tento školní rok budou bývat jednou měsíčně 
v neděli v 10.30 hod. ve farním kostele v Pusté Polomi mše 
svaté pro děti  všech obcí naší farnosti. V těchto bohoslužbách 
se budou nejen objevovat „kytarové“ písně, ale bude dětem 
věnován prostor při čtení, promluva, přímluvy, obětní dary               
a další momenty, na které jsou už zvyklé. Přijďte se svými 
dětmi i z okolních vesnic, ať to má smysl! Také jsou vítáni 
všichni, kteří by chtěli při přípravě přiložit ruku k dílu. A co 
dospělí? Přijďte spolu s dětmi a vezměte s sebou třeba i ty, kteří 
zatím do kostela pravidelně nechodí (děti i rodiče). 
 

Po domluvě s rodiči se i v novém školním roce uskuteční 
setkávání předškolních dětí a rodičů. Termíny jsou 
koordinovány tak, aby byly pokud možno ve stejnou neděli jako 
mše pro děti, ať nemáte "zablokovány" všechny neděle                      
a můžete na výlety s rodinou či na návštěvy. 
Těšíme se na vás! 

Třída Den a čas Místo Vyučuje 
1. ČT 12.10-12.55 1.tř.   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 
2. ČT 12.10-12.55 2.tř.   Mgr. Barbora Holoubková 

3.+5. ČT 13.15-14.00 3.tř.   Mgr. Barbora Holoubková 
4. ČT 13.15-14.00 4.tř.   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

6.-9. ČT 07.05-07.50 v „Žirafě“   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 
Hovory o víře 

6.-9.+ 
středoškoláci  

SO 12.45-14.00  
1x za 2 týdny 

fara   P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

Kyjovice ČT 14.25-15.10 ZŠ   Mgr. Barbora Holoubková 

Rodinám s dětmi 
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TERMÍNY BOHOSLUŽEB PRO D ĚTI  
A SETKÁVÁNÍ P ŘEDŠKOLÁK Ů 
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Bratři a sestry, 
dovolte nám, abychom Vás oslovili jménem Potravinové 
banky v Ostravě, o.s. u příležitosti Mezinárodního dne za 
vymýcení chudoby. Tento den, vyhlášený OSN roku 1993, 
připadá každoročně na 17. říjen.  
Občanské sdružení Potravinová banka v Ostravě sídlí 
v Hrabůvce na ulici Hasičská 550/50 a je jednou ze tří bank 
tohoto typu v ČR.  
Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat 
s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání 
potravinami. Získává zejména přebytečné či neprodejné, ale 
poživatelné potraviny zdarma (např. od výrobců, potravinových 
řetězců, ze stravovacích zařízení nebo od dárců). Banka je 
skladuje a následně bezplatně rozděluje mezi potřebné klienty 
neziskových organizací, např. matky s dětmi v azylových 
zařízeních, osoby bez přístřeší, sociálně slabé rodiny apod. 
Ostravská pobočka zásobuje bezmála 60 středisek z 23 
členských organizací, mezi které patří např. Armáda spásy, 
Charita, Slezská diakonie, Diakonie ČCE, Elim, Nová šance, 
Renarkon atd.  
V rámci akcí konaných u příležitosti letošního Mezinárodního 
dne za vymýcení chudoby připravuje Potravinová banka 
v Ostravě sbírku potravin pro potřebné. Pokud Vás tato 
možnost aktivní solidarity osloví, můžete přispět do této sbírky 
darováním jakéhokoliv množství potravin. Potraviny by měly 
být v nepoškozených originálních obalech před vypršením data 
exspirace a nejlépe trvanlivějšího charakteru – např. cukr, 
mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, různorodé konzervy, 
cukrovinky, čaje, sirupy, čínské polévky apod.   

Sbírka potravin 
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Sbírka potravin se uskuteční od neděle 14.10.2012 do neděle 
21.10.2012. Potraviny je možno uložit do připravených 
přepravek v kostele v Pusté Polomi a v kapli Kyjovicích.   
 

Potravinová banka v Ostravě děkuje všem dárcům za štědrost              
a ochotu pomoci. 
 

Za předsednictvo Potravinové banky v Ostravě: 
 

Mgr. Ilona Śniegoňová,předs. předsednictva a zástupce Slezské diakonie 
Ladislav Solana, člen předsednictva a zástupce Armády spásy 
Jiří Linart, člen předsednictva a zástupce Charity Ostrava 
 

 
VÝNOSY MIMO ŘÁDNÝCH SBÍREK:  
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy                      06/2012   9.753      6.690 2.841 1.828 
Na malování kostela     07/2012 41.104 14.600 2.906 1.902 
Na opravy                      08/2012 12.000 7.820 2.020    952 
Na církevní školy            09/2012    7.752 8.740 1.102    839 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 
� po 01.10. – v Podvihově v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� st 03.10. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá zvl. pro rodiny s malými  
      dětmi  
� pá 05.10. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 05.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 06.10. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 06.10. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 

Informační servis 
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� so 06.10. – děkanátní pouť za obnovu rodin a nová 
duchovní povolání do Píště; program v Píšti: 16.00 hod. – 
Křížová cesta, 17.00 hod. – adorace, 18.00 hod. mše sv. 
celebrovaná generálním vikářem Mons. Martinem Davidem; 
doprava po vlastní ose; mše sv. v Podvihově v sobotu 
nebude!!!  

� ne 07.10. – v 7.30 h. v Hlubočci, v 9.00 h. v Kyjovicích                
a v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svaté s novokněžským 
požehnáním; celebruje novokněz P. Martin Sekanina 

� ne 07.10. – při všech bohoslužbách sbírka na pokrytí 
nákladů a aktivit spojených s beatifikací 14 františkánských 
mučedníků 

� ne 07.10. – v 17.00 h. v kapli v Kyjovicích Svatováclavský 
koncert pěveckého sdružení Quo vadis z Ostravy 

� pá 12.10. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci                
a Podvihově 

� so 13.10. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� ne 14.10. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště 

pro rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti 
� ne 14.10. až ne 21.10. – potravinová sbírka; viz výše 
� pá 19.10. – od 8.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním 
� pá 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi naší farností              

a Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci; 
společná adorace za Kněžský seminář bude v Kyjovicích od 
17.00 hod. 

� pá 19.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 20.10. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                     

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 20.10. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� so 20.10. a ne 21.10. – při bohoslužbách sbírka na misie 
� so 27.10. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
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� so 27.10. v Hlubočci a ne 28.10. v Podvihově – slavnost 
Výročí posvěcení kaple 

� noc ze so 27.10. na ne 28.10. – přechod na zimní čas; 
ručičku hodin si posuneme o 1 hodinu zpět 

� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   
- v Hlubočci 13.10., a 27.10. v 18.00 hod.  
- v Podvihově 20.10. v 18.00 hod.  

� Nedělní večerní mše svatá:   
- mimořádně v Podvihově 07.10. v 18.00 hod.  

� Příprava dětí na 1. sv. přijímání:   
      - každý pátek (kromě 26.10.) ve 13.00 hod. na faře 
� Schůzky pustopolomské scholy:   
      - každý pátek v 16.00 hod. na faře 
 
MIMO ŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K P ŘIJETÍ SV.SMÍ ŘENÍ   

K POMOCI DUŠÍM V O ČISTCI:  
  

 

Ve dnech od 01/11 do 08/11 můžeme denně získávat 
plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je k tomu nutná také 
svátost smíření. Využijte, prosím, příležitostí: 

Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček 
1/11 v Pusté Polomi a 2/11 v Kyjovicích se zpovídat nebude!!! 
Pobožnosti za zemřelé budou letos ve všech vesnicích spojeny 
se mší svatou, a to v Pusté Polomi ve čtvrtek 01/11 v 18.00 
hod., v Kyjovicích v pátek 02/11 v 18.00 hod., v Podvihově 
v sobotu 03/11 v 17.00 h. a Hlubočci v neděli 04/11 v 07.30h.  
Začátek vždy v kostele (v kapli), pokračování na hřbitově. 

Kyjovice So 27/10      1500 – 1600 h. 
Pustá Polom Ne 28/10      1400 – 1500 h. 
Podvihov Po 29/10      1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec St 31/10      1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Čt 01/11      1530 – 1620 h. 
Pustá Polom Pá 02/11      1530 – 1620 h. 
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Stvoření světa jak ho neznáme, aneb Co v Bibli nebylo 
 
Na počátku pokryl Bůh zemi brokolicí, květákem a špenátem, 
zelenou a žlutou a červenou zeleninou všeho druhu, aby muž             
a žena mohli žíti dlouho a zdravě. 
A Satan stvořil Algidu a Rafaelo. A zeptal se: "Ještě pár 
horkých višní k té zmrzlině?" A muž odpověděl: "Ano, rád"                   
a žena poznamenala: "Mně prosím ještě horkou vafli se 
šlehačkou." A tak každý nabrali 5 kilo. 
A Bůh stvořil jogurt, aby si žena mohla uchovat figuru, která se 
muži tak líbila. A Satan vytvořil z pšenice bílou mouku a z řepy 
cukr a zkombinoval je. A žena změnila svou konfekční velikost 
z 38 na 46. 
I řekl Bůh: "Zkuste můj čerstvý okurkový salát." 
A Ďábel k tomu stvořil dressing a česnekový toast jako přílohu. 
A mužové a ženy si po tomto požitku povolili pásky alespoň                
o jednu dírku. 
Bůh ale vyhlásil: "Dal jsem vám přece čerstvou zeleninu                    
a olivový olej na ni." A Satan vytvořil malé briošky                              
a Camembert, humrové chlebíčky a kuřecí prsíčka na másle,                  
k čemuž bylo již třeba druhého talíře. A hladina cholesterolu 
lidstva stoupala k nebesům. 
Tak Bůh stvořil běžecké boty, aby jeho děti ztratily nějaké to 
kilo. A Satan stvořil kabelovou televizi s dálkovým ovládáním, 
aby se člověk nemusel obtěžovat s přepínáním. A mužové                  
a ženy se smáli a plakali před blikající obrazovkou a počali se 
odívati do strečových joggingových dresů. 
Nato Bůh stvořil brambory, s nízkým obsahem tuku a bohaté na 
draslík a další cenné látky. A Satan odstranil zdravou slupku                 
a vnitřek rozdělil na plátky, které pak smažil ve zvířecím tuku   

Bavíme se s církví 



 20

a poprášil pak spoustou soli. A člověk získal dalších pár kilo. 
Pak Bůh vynalezl libové maso, aby jeho děti nemusely 
zpracovávat tolik kalorií, a přitom aby se zasytily. 
A ďábel stvořil McDonalds a Cheeseburger za 99 centů. A pak 
se Lucifer zeptal: "Hranolky?" A člověk odpověděl: "Jasně - 
extra velkou porci s majonézou!" A čert řekl: "Tak to má být." 
A člověk utrpěl srdeční infarkt. 
Bůh si povzdychl a stvořil čtyřnásobný bypass. A Satan 
vynalezl poplatky u lékaře… 
 
 

 
 

V osmisměrce vyškrtejte 
následující slova 
a řešením bude,  

jak se řekne  
OTČE NÁŠ 

latinsky: 
 

Vsuvka, Lukáš, stání, 
Abba, modlitba, Otčenáš, 
Matouš, nebesa, jméno, 
království, vůle, chléb, 
viny, pokušení, Zlý, Amen. 
 

 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 
 

Dětská stránka 


