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Nekrást, nelhat, nepodvádět… 
Nechce však Bůh od nás víc? 

 

(www.pastorace.cz) 
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 Advent je časem touhy. Touhy po 
příchodu Ježíše. Cítíme, že ho potřebujeme?                  
To je dobře… 
 
 
 
 
 
 

 Zvěme ho zvláště v letošním adventu, aby 
s námi zůstával, krásnou modlitbou sv. otce Pia 
z Pietrelciny: 

 
Zůstaň se mnou, Pane 

 
Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, 
abych na Tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě 
opouštím. 
 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, 
abych nepadal tak často. 
 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi 
chybí horlivost. 
 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Tys mé světlo a bez Tebe se 
topím v temnotách. 
 

Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli. 
 

Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě. 
 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi Tě toužím milovat a vždy 
být v Tvé společnosti.  
 

Čas touhy 
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Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li abych Ti byl věrný. 
 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro 
Tebe místem útěchy a hnízdem lásky. 
 

Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil. 
Můj život plyne, blíží se smrt, soud a věčnost. Je třeba 
občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě; k tomu potřebuji 
Tebe. Již se připozdívá a smrt se blíží. Bojím se temnot, 
pokušení, suchopárů, křížů, bolestí... Jak mnoho Tě potřebuji, 
Ježíši, v této noci vyhnanství! 
 

Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v této noci života a nebezpečí Tě 
tolik potřebuji. Učiň, abych Tě poznal jako Tvoji učedníci při 
lámání chleba, aby eucharistické společenství bylo pro mne 
světlem, které rozptyluje temnoty, silou, která mne podpírá a je 
jedinou radostí mého srdce. 
 

Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v hodině smrti chci zůstat spojen 
s Tebou. Jestliže ne svatým přijímáním, tak alespoň milostí                   
a láskou. 
 

Zůstaň se mnou, Ježíši, nežádám od Tebe božskou útěchu, 
neboť jí nejsem hoden, ale prosím o dar Tvé přítomnosti. Ano, 
jen Tebe si žádám! 
 

Zůstaň se mnou, Pane. Jen Tebe jediného hledám, Tvou lásku, 
Tvou milost, Tvou vůli, Tvé srdce, Tvého Ducha, neboť Tebe 
miluji a nežádám za to jinou odměnu, než abych Tě miloval 
ještě více. Láskou pevnou, praktickou, abych Tě miloval                     
z celého srdce zde na zemi, abych Tě mohl ještě dokonaleji 
milovat po celou věčnost. Amen. 
 

(modlitba převzatá z www.vojtechkodet.cz) 
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 Rok biřmování skončil. Končí i naše společné pronikání 
do hlubin této svátosti. Zakončeme je silnou zkušeností 
olomouckého pomocného biskupa Josefa Hrdličky, která byla 
otištěna v ministrantském časopise Tarsicius. Kéž je pro nás 
povzbuzením – a to nejen pro naše ministranty a biřmovance… 
 
 

Neobvyklé biřmování 
 
Nechtěl jsem tomu vůbec věřit, ale za 20 
let, co jsem biskupem, jsem už biřmoval 
skoro 25 tisíc lidí. To je už pořádný 
zástup. Ptám se často, pro kolik z nich to 
byl opravdu předěl v životě, krok do 

nové kvality dospělého křesťanství, nové rozhodnutí nabídnout 
Kristu své síly. A naopak, kolik jich asi bojuje s pokušením 
vlažnosti a průměru. Jedno biřmování mi zůstalo zvlášť silně                   
v paměti. 
 
Bylo to ve věznici Mírov. Kněz František Lízna tam připravil 
na biřmování čtyři mladé vězně odsouzené pro různé zločiny. 
Mše svatá se konala v areálu vězeňské pevnosti na hradě Mírov, 
kde je krásný kostel, původně požárem spálený, dnes obnovený. 
Zatímco jinde je biřmování slavnou událostí a věcí celé farnosti, 
tam nás bylo pouze 7 osob: čtyři vězni - biřmovanci, dále 
biskup jako hlavní celebrant, vězeňský kaplan P. Lízna jako 
kmotr všech a u dveří stál ještě voják se samopalem. Něco 
takového jsem nezažil. Ale stejně jako bohoslužba biřmování 
má svá liturgická pravidla, i policejní ostraha má své předpisy, 
které je nutno respektovat. Přesto jsem jasně vnímal, že v té 

Vedeni Duchem svatým 
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podivné sestavě nechybí náš Pán, Maria, svatí patroni těch 
mladíků a vlastně celé nebe. 
 
Uplynulo pár let a já se v sakristii na dómě jednou oblékal ke 
mši svaté. Přišel mi podat albu a ornát mladý řeholník v bílém 
hábitu. Byl mi povědomý. Řekl mi: „Poznáváte mě?“ Řekl 
jsem: „Nevzpomenu si, kde jsme se už setkali, pomoz mi.“               
A on mi připomněl Mírov. Nechtěl jsem tomu věřit, ale - ten 
mladý zářící muž v řeholním šatu byl jeden z těch biřmovanců, 
který po trestu za zabití člověka si ve vězení prožil konverzi 
neboli zásadní obrácení. Zasvětil se Bohu. Zřejmě i to 
biřmování jako silný dotek Ducha svatého mu pomohlo vstoupit 
do úplně jiného života. 
 
Možná jste biřmovanci ve věku chlapeckém, kdy máte ještě pár 
let čas přijmout tuto svátost. Někteří, ti větší, ji snad už přijali. 
Důležité je vědět, co přijde dál. Ježíš nám slibuje, že „ještě větší 
věci uvidíte...“, že nás Duch svatý bude uvádět do celé pravdy. 
Jako třeba ve škole získáváte stále nové vědomosti pro svůj 
rozumový rozvoj, tak víra, modlitba, oběť, služba u oltáře, 
naslouchání Božímu slovu, z vás budou postupně utvářet mladé 
muže mravně silné, odvážné, věrné tomu, komu se rozhodli 
sloužit. Zkusme ho o to už teď prosit: Pane, chci být tím, čím 
mě Ty chceš mít. Najdu-li Tebe, najdu i sám sebe. Řekni i mně: 
Ještě větší věci uvidíš! Věřím Ti a děkuji a už teď se těším na 
vše, co mě na této cestě čeká. 
 

otec biskup Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký 
 
 
P.S. A o čem bude vzdělávací cyklus na pokračování v příštím 
roce? Nechte se překvapit! ☺ 
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Co jsou to odpustky? Je to odpuštění trestů za hříchy. 
Rozlišujeme odpustky částečné (odpuštění části trestů)                      
a odpustky plnomocné (odpuštění všech trestů). Často je 
získáváme pro duše v očistci. Můžeme je ale získávat i osobně 
sami pro sebe. Že bychom to nepotřebovali? 
 

11. října 2012 začal Rok víry, vyhlášený 
papežem Benediktem XVI. u příležitosti 
50-ti letého výročí zahájení II. 
vatikánského koncilu. Jako Kristův 
náměstek může Svatý otec vyhlásit 
mimořádné plnomocné odpustky pro věřící 
katolické církve. Tyto mají platnost až do 
konce Roku víry 24. listopadu 2013. 

 
 
Všeobecné podmínky v celé církvi: 
 
Během celého roku víry mohou věřící získat plnomocné 
odpustky, když: 
 
•   navštíví nejméně tři přednášky o II. vatikánském koncilu 
nebo Katechismu katolické církve; 
•    vykonají pouť do jedné z papežských  bazilik,  křesťanských  
katakomb, katedrálního  chrámu  nebo  na  místo  k  tomu  
zvlášť  určenému   místním biskupem. Tam  se  zúčastní mše  
svaté nebo se alespoň zdrží v rozjímání, zakončeném modlitbou 
Otče náš, Vyznáním víry a modlitbou k Panně Marii, apoštolům 
či patronům daného místa; 
•   navštíví místo vlastního křtu a obnoví křestní slib. 

Plnomocné odpustky v Roce víry 
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Upřesnění podmínek pro Ostravsko-opavskou diecézi: 
 
Z rozhodnutí biskupa Františka Václava Lobkowicze získají 
věřící plnomocné odpustky na území Ostravsko-opavské 
diecéze když: 
 
•   vykonají pouť do katedrály v Ostravě,  konkatedrály v Opavě 
nebo na některé z poutních míst: Frýdek, Zlaté Hory - 
MariaHilf, Cvilín a Hrabyně a splní podmínky výše uvedené; 
•   zúčastní se mše svaté nebo modlitby breviáře v kterémkoli 
kostele v diecézi při patrociniu kostela, nebo o výročí  
posvěcení kostela,  nebo  o  liturgických slavnostech:   Narození   
Páně, Matky  Boží  Panny Marie, Zjevení Páně, Zmrtvýchvstání 
Páně, Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého, Těla                 
a krve Páně, Neposkvrněného početí Panny Marie, Nanebevzetí 
Panny Marie, Svatého Josefa, Svatých Petra a Pavla, Svatých 
Cyrila a Metoděje, Svatého Václava a Svaté Hedviky a pomodlí 
se Vyznání víry v jakékoli právoplatné formě. 
 
 
 
Obvyklé podmínky: 
 
Pro získání odpustků je kromě výše uvedeného vždy potřeba 
splnit obvyklé podmínky: 
 
•    s upřímnou lítostí vyznat své hříchy ve svátosti smíření; 
•    přijmout Eucharistii;  
•    a pomodlit se na úmysl Svatého otce. 
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 V naší „odpovědně“ zůstaneme dnes u druhé poloviny 
dotazu, který byl nastíněn v minulém čísle. Zabývá praktickými 
projevy víry v prostředí kostela: Kdy klekat a poklekat? 
 
 Klečení na obou kolenou může být projevem různých 
postojů člověka. Může být výrazem prosby, pokání, klanění, 
úcty, pokory, podřízenosti. Je to velmi přirozený postoj před 
Bohem pro člověka živé víry. Je to ale i zároveň velmi 
nepříjemný a nesnesitelný postoj pro člověka plného sebe. 
 Sklonit se před Bohem na kolena je projevem víry. 
Dáváme tak najevo postoj: „Bože, uznávám, že já jsem malý            
a Ty jsi velký.“ Při mši svaté tak činíme zvláště při 
proměňování, kdy věříme, že živý a skutečný Ježíš sestupuje 
mezi nás ve svaté Hostii a v kalichu. Doporučuje se klečet také 
před svatým přijímáním při zpěvu Beránku Boží a výzvě Hle, 
Beránek Boží… a také po přijetí svátostného Krista 
v Eucharistii. Klečení je konkrétním výrazem adorujícího srdce. 
 Pokleknutí je výrazem pozdravu. Kdysi se pokleknutím 
zdravil i král. Praktikoval se zvyk před králem poklekat na levé 
koleno a před Bohem na pravé. Krále již v naší zemi nemáme, 
před Bohem však poklekáme i nadále, a to na pravé koleno – 
nikoliv pouze podlomením kolena (tohle udělat před králem, 
tak bychom byli asi o hlavu kratší), ale kolenem opravdu až 
k zemi. I to je projev víry . Poklekáme směrem ke svatostánku, 
kde je živý Ježíš v proměněných hostiích (což připomíná zářící 
„věčné světlo“), při příchodu do kostela a odchodu z kostela              
a také kdykoliv mimo mši svatou procházíme před 
svatostánkem. Při mši svaté Ježíše přítomného ve svatostánku 
zdraví kněz a ministranti společným pokleknutím na začátku           
a na konci mše svaté. 

Ptali jste se 



 9

 Nemocní a nemohoucí samozřejmě těmito zásadami 
vázáni nejsou. Pokleknutí nahražují úklonou, klečení 
jakýmkoliv možným postojem. U nich je dostatečné mnohdy 
jen klanějící se srdce. 
 Životopis sv. Dominika Savia uvádí, jak klekával na 
prahu kostela u zavřených dveří. To byla víra! Je moc dobře, že 
to není jen záležitost historie. Rád bych se s vámi na závěr 
podělil o jednu hezkou zkušenost z nedávných dní: 
 Po dobu oprav kostela byla Eucharistie uchovávána ve 
svatostánku na faře. Když opravy skončily, vrátila se zpět do 
kostela. Po skončení oprav jsem při ministrantské schůzce vzal 
kluky na faře nahoru, abych jim pustil jedno hezké DVD. Šli 
jsme kolem prázdného svatostánku. Říkal jsem klukům: 
„Poklekat už nemusíme, Pán Ježíš už je zase v kostele.“ Jeden 
desetiletý synek na to povídá: „Kterým směrem je kostel?“ 
Když jsem mu to ukázal, otočil se a směrem ke kostelu poklekl. 
Není to výzva? 
 

 
Občanské   sdružení   Potravinová  banka  v Ostravě   si   dovoluje   
touto  cestou  mnohokrát poděkovat všem farníkům z ŘKF Pustá 
Polom za projevenou ochotu, vstřícnost a štědrost při aktivním 
zapojení do sbírky potravin pro potřebné, která proběhla v měsíci 
říjnu v rámci akcí konaných u příležitosti Mezinárodního dne                 
za vymýcení chudoby.  

Výtěžek sbírky z Pusté Polomi a Kyjovic je 235 kg potravin. 
Potravinová pomoc ze všech uskutečněných sbírek o váze 2,5t byla            
v měsíci listopadu rozdána matkám a dětem v azylových zařízeních, 
osobám bez přístřeší, lidem v nouzi a ostatním potřebným osobám                  
v rámci Moravskoslezského kraje. 
S úctou a díky 

Irena Mrázková, vedoucí Potravinové banky v Ostravě 
 

Poděkování Potravinové banky 
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Bylo nebylo, malých dětí v našem kostele přibylo a jejich 
hlasitější svědectví o tom, že svět je krásný a musí toho ještě 
hodně objevit, ubralo vlídnosti chrámového klidu. A tak se 
jednoho dne kruchta proměnila v koutek pro děti a jejich rodiče. 
Váze, vázičky a cerepetičky se zavřely do skříně, úklidové 
kbelíky zalezly na polici, stěna se zářivě obílila, podlaha se 
pokryla vůní dřeva a zateplila huňatým kobercem. Nastěhovaly 
se sem židličky. Hračky a knížky nakoukly dveřmi a zalíbilo se 
jim tu, tak se uložily do beden. A pak jednoho dne, se zvoněním 
zvonů, přišly děti a přivedly si rodiče a nalezly tu azyl pro svůj 
svět s hledáním víry…  
 

Moc děkujeme za vstřícnost v realizaci místnosti pro rodiče 
s malými dětmi v našem kostele panu faráři. Já myslím, že Pán 
je za tuto rušnější skupinku  v kostele moc rád. Já sama za sebe 
jsem tomuto koutku vděčna za prožití mše i s naším raubířem.           
 

Martina Krajzlová 
 
P.S. Přijďte další – třeba i z okolních obcí. A víte co? V zimě se tam 
topí!!! Jen pro úplnost: V Kyjovicích je to taky tak ☺.       P. Zdeněk 
 

 
 Dne 17.10.2012 se poprvé sešla nová Pastorační rada 
farnosti. Projednala zajištění a průběh Svatomartinských 
slavností a jako odrazový můstek ke snahám o získání dotace na 
opravu orlovny prodiskutovala různé varianty budoucího 
možného využití této budovy. 

Povídání o pánské kruchtě 

Pastorační rada informuje 



 11

 
Dne 20.10.2012 se poprvé sešla nová Ekonomická rada 
farnosti. P. Zdeněk seznámil přítomné členy s potřebami 
farnosti s výhledem na stávající funkční období ERF.  
Konkrétně se jedná: 
 

Kostel:  
� umělecké nasvětlení – interiér 
� nový mramorový oltář a ambon, sedadlo pro kněze  

a ministranty 
� doplnění hydroizolace kostela  
� oprava varhan  
� nátěr venkovní fasády 
� restaurování hlavního oltáře vč. obrazu sv. Martina  
� restaurování fresek na stropě  
 

Fara:  
� oprava hydroizolace – vzlínání vlhkosti do stěn 
� doplnění sněhových zábran  
 

Orlovna:  
� komplexní oprava střechy  
� oprava (vybudování) komínu – viz revizní zpráva  
� odizolování stěn od zemní vlhkosti 
� vybudování sociálního zařízení 
� zvážit možnosti využití orlovny společně s farní zahradou               

a stodolou k volnočasovým aktivitám farníků i obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotlivé potřeby byly prodiskutovány, zhodnoceny priority 
z hlediska jejich neodkladnosti (prevence škod), finančních 
možností a klimatických předpokladů realizace. Následně bylo 
přistoupeno k prohlídce jednotlivých objektů.  

Ekonomická rada informuje 
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Dne 14.11.2012 se znovu sešla Ekonomická rada farnosti.  
 
� Seznámila se s technickým stavem varhan a cenovou 

nabídkou na jejich opravu. Rozhodla poptat další firmy 
v oboru oprav varhan a vyžádat si cenové kalkulace. 

� Seznámila se se dvěma nabídkami nového nasvětlení 
interiéru kostela a rozhodla o nutnosti rozšířit okruh nabídek 
o další firmy. Zároveň stanovila kritéria výběrového řízení. 

� Rozhodla v záležitosti nového nasvětlení interiéru kostela 
zapojit se do výběrového řízení pro dotační program 
společnosti ČEZ. 

� Seznámila se s nabídkami 3 firem (v několika alternativách) 
na zhotovení ambonu a oltáře. ERF z těchto nabídek vybrala 
finančně a kvalitativně nejvýhodnější nabídku Pavla 
Cvrkala v ceně přibližně 210tis. Kč vč. DPH. 

� O. Zdeněk informoval ERF o tom, že na účet farnosti již 
byly připsány dotační prostředky poskytnuté na již proběhlé 
opravy kostela ve výši 751tis. Kč. Po uhrazení poskytnutých 
půjček lze investičně využít částku 450tis. Kč.   

 
� ERF rozhodla, že do jednoho roku bude potřeba prioritně 

zrealizovat: 
o umělecké nasvětlení interiéru  
o zhotovení ambonu a oltáře  
o zhotovení nábytku do kostela (sedes pro kněze, 

koncelebranty a ministranty)  
o relikviář pro obětní stůl 
o dokončení instalace zabezpečovacího zařízení  

 
� Dále je v závislosti na financích potřeba provést: 

o oprava varhan  
o studie záměru využití objektu orlovny  
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ ORLOVNY  
Ekonomická rada farnosti vyzývá farníky, aby se vyjádřili 
k možnostem využití orlovny za předpokladu, že by se na její 
opravy podařilo dosáhnout formou dotací na dostatečný přísun 
prostředků. Zvláště se zajímáme o skupiny farníků, kteří hledají 
prostor ke scházení. 
Návrhy podávejte osobně faráři nebo členům ERF, případně 
mailem na rkf.pustapolom@doo.cz. Čím dříve, tím lépe. 
 
HLEDÁ SE VOLNÁ BASA!  
Rodiče připravující bohoslužby pro děti se obracejí na farníky 
s dotazem, zda-li někdo neví o base, která by někde ležela 
ladem. Basou není myšleno vězení, ale hudební nástroj ☺. 
Velmi by obohatila zpěv při bohoslužbách.  
Informace sdělujte paní učitelce Marcele Tvarůžkové 
z Hlubočce nebo svému faráři, případně mailem na 
rkf.pustapolom@doo.cz. Čím dříve, tím lépe. 
 

 
Upozorňujeme rodiče na možnost zabezpečit dětem internet, 
aby nedocházelo přes vaše připojení k navštěvování 
nežádoucích stránek. Jednoduché a bezplatné řešení nabízí             
i-bezpecne.cz, jejich aplikace v současné době filtruje přes                
1 300 000 stránek s nevhodným obsahem. Služba je zdarma, 
funguje spolehlivě, snadno se aktivuje, případně i ruší. Více 
informací získáte na www.i-bezpecne.cz. 
 

Výzvy farníkům 

Bezpečný internet 
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Centrum pro rodinu připravuje na sobotu 8. prosince pro 
manžele duchovní obnovu s MUDr. Jitkou Krausovou na téma 
Psychické a duchovní příčiny ohrožení manželství. 
Duchovní obnova se uskuteční v Církevní ZŠ sv. Ludmily 
v Hradci nad Moravicí. Podrobnosti včetně přihlášek a ceny 
naleznete na webových stránkách naší farnosti 
www.pustapolom.cz/farnost nebo na www.prorodiny.cz.  

 
Všechny stávající i nové zájemce upozorňujeme na možnost 
také v příštím roce odebírat diecézní zpravodaj OKNO. Jedná 
se o měsíčník. Předplatné na celý rok bude upřesněno                         
v ohláškách. Přihlašujte se k odběru a předplatné na r. 2013 
uhraďte u kostelníků nejpozději do neděle16/12 2012. 
 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
� po 03.12. – v Podvihově v 16.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
� st 05.12. – v Hlubočci v 16.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 hod. mše svatá zvl. pro rodiny s malými  
      dětmi  
� st 05.12. a pá 07.12. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� so 08.12. – výlet pro děti a mládež z náboženství do 

Olomouce na výstavu Zpátky do pohádky; rodiče a školáci 
byli informováni zvl. listem; ministrantská schůzka nebude!  

Duchovní obnova pro manžele 

OKNO – diecézní zpravodaj 

Informační servis 
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� so 08.12. a ne 09.12. – sbírka na potřeby diecéze 
� ne 09.12. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště 

pro rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti 
� ne 09.12. – v 16.00 hod. na faře Mikulášská besídka 
� st 12.12. – v 17.45 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� čt 13.12. – v 18.15 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 14.12. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci                

a Podvihově  
� pá 14.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 15.12. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 15.12. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� so 15.12. – v 15.30 hod. v kapli v Kyjovicích Adventní 

koncert 
� so 15.12. a ne 16.12. – sbírka na opravy kaplí, v Pusté 

Polomi na opravy kostela; prodej misijních pohlednic 
� po 17.12. – v Podvihově v 16.15 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 hod. mše svatá 
� út 18.12. – v 16.00 hod. v kapli v Podvihově Předvánoční  
      zpívání dětí MŠ Podvihov a ZŠ Opava - Komárov 
� út 18.12. – v 17.30 hod. v kostele v Pusté Polomi Adventní  
      koncert 
� st 19.12. – v Hlubočci v 16.15 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 hod. mše svatá zvl. pro rodiny s malými  
      dětmi  
� pá 21.12. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním 
� ne 23.12. – ve 14.30 hod. na faře setkání rodičů a maličkých 

dětí na téma: Hvězda svítí nad Betlémem  
� Předvánoční zpovídání a vánoční bohoslužby – viz níže 
� st 26.12. – v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi Vánoční 

koncert 
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� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   
- v Hlubočci 08.12. a 22.12. v 17.00 hod.  
- v Podvihově 15.12., a 29.12. v 17.00 hod.  

� Příprava dětí k přijímání sv. smíření a Eucharistie:   
      pátek 07.12. a 14.12. ve 13.00 hod. na faře; další přípravy  
      pak až po Novém roce 
 

 
 

MIMO ŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K P ŘIJETÍ SV.SMÍ ŘENÍ   
  

Podvihov Po 17/12      1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec St   19/12     1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Čt  20/12         1530 – 1650 h. a 1800 – 1900 h. 
Kyjovice Pá   21/12         1600 – 1650 h. a 1745 – 1900 h. 
Hlubočec So  22/12     1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Ne  23/12     1400 – 1600 h. 

Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček, v neděli též P. Mariusz Banaszczyk 
24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 

 
 

 
 
 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH A NA P ŘELOMU ROKU  
  

 Po  
24/12 

Út  
25/12 

St 
26/12 

So 
29/12 

Ne 
30/12 

Po 
31/12 

Út 
01/01 

Pustá 
Polom 

 1430* 

2200 1030 0900  1030 0800 1030 

Kyjovice  0900   0900  0900 
Podvihov  1700  1700   1700 
Hlubočec     0730 1500  

* Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 
Požehnaný a pokojný čas adventu i Vánoc! 

 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

Vánoce 2012 


