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Nemusíme před sebou zřetelně vidět cestu,  
pokud máme někoho, kdo nás na ní provází. 

A Toho my máme! 
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CHYTRÉMU NAPOVĚZ… 
 
Už jste to taky slyšeli? Stvořil nás Bůh nebo jsme vznikli vývojem?! 
Zde je odpověď. Inu – chytrému napověz a ….   ☺ 
 

Výpočetní středisko pozdě večer. 
Všude ticho, jen uklízečka dokončuje svoji 
práci. Najednou slyší hovor. To si povídají dva 
počítače.  
 

Malý říká velkému: "Slyšel jsi už o existenci 
člověka? Prý nás vynalezl a vytvořil. Jsme 
tady kvůli němu!" 

 

Velký počítač se zasmál: "To jsou dávno přežilé názory. Vznikli jsme 
vývojem. Podívej se kolem sebe a uvidíš. Nejprve byly jednoduché 
stroje, páky, kola, později soukolí a ozubená kolečka, jednoduchý 
obvod, pak integrální obvody a tak dále."..... 
 

"To je zajímavé," zamyslel se malý počítač, "ale přesto si myslím, že 
to náhodně nemohlo vzniknout, že je to chytře řízené a že člověk 
existuje."  
 

"Vidím, že jak jsi malý, tak jsi hloupý a že je zbytečné s tebou 
ztrácet....." 
 

Vtom uklízečka vytáhla šňůru ze zásuvky a všude bylo ticho. 
 
 

 
 

 

EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 
Prožíváme Rok Eucharistie. Minule jsme rozjímali nad tím, čím je 
Kristova oběť pro církev jako celek. Dnes o tom, čím je Kristova 
oběť, zpřítomňovaná na oltáři, pro nás jednotlivce. 
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 P. Benedikt Holota si stěžuje: „Nedělní účast na Eucharistii je 
vážným příkazem. U mnohých katolíků se vytrácí pocit hříchu 
z vynechané nedělní mše.“ A odpověď? Tu podává P. Jakub Berka:  
 Jeden farník přestal chodit do kostela ve vědomí, že může 
s Bohem komunikovat i v přírodě. Jednou ho kněz pozval na faru. 
Povídali o všem, když kněz z hořícího krbu vyndal kleštěmi žhavý 
uhlík a položil ho na kamennou zem. Oba pozorovali, jak rychle 
dohořívá a mění barvu na popelavou, zatímco ostatní jasně plály. 
Muž najednou řekl: „Příští neděli na bohoslužby určitě přijdu!“ 
 Kéž máme mnoho těch, kteří také pochopí beze slov… 

 
 

 

TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
  
A je zde zbrusu nová rubrika. Co vlastně víme o historii naší farnosti? 
Moc děkuji p. Petru Stonišovi za to, že nás v této rubrice bude farní 
minulostí provázet.        -z- 

 
Smlouva, kterou moravský markrabě 
Přemysl udělil Pustou Polom v roce 1238 
olomouckému klášteru Hradisko je dnes 
obecně vnímána především jako cenný 
doklad vzniku naší obce a kolonizace jejího 
širšího okolí, které svým rozsáhlým 
zalesněním osídlení poměrně dlouho 
odolávalo. 
Je to ovšem také první zmínka o vstupu 

křesťanů na území naší farnosti. V okamžiku vstupu premonstrátů           
z Olomouce si můžeme představit naší farnost jako nehostinnou 
lesnatou vrchovinu s nesvobodným obyvatelstvem, kteří se živili 
včelařstvím, chovem vepřů a lovem zvěře a kteří byli usazeni velmi 
řídce mezi neprostupnými lesy v malých dvorcích.  
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Premonstráti - zkušení v duchovní správě, ve vědě a školství jistě 
povznesli tehdejší polodivokou krajinu a její obyvatelstvo k nové 
úrovni.  
Farní kostel v Pusté Polomi, který postavili krátce po svém příchodu, 
představoval církevní správu pro značně široké okolí včetně 
vzdálenějších obcí. Bylo to dříve, než dosvědčuje listina z roku 1276.  
Známý dokument vznikl zmíněného roku v Olomouci v souvislosti se 
sporem mezi Budislavem z Lubojat a knězem Budišem, jenž byl 
opatem kláštera Hradisko u Olomouce .  
Budislav bez souhlasu hradišťského opata postavil v Lubojatech 
kostelík, čímž se dotkl práv pustopolomské fary i zájmů hradišťského 
kláštera. Spor byl rozhodnut děkanem olomoucké kapituly Alexejem 
tak, že kostelík v Lubojatech byl sice ponechán, ale staviteli a jeho 
potomkům bylo uloženo odvádět ročně pustopolomskému faráři na 
svátek sv. Martina stanovené množství žita a ovsa.  
Sankce za nedodržení závazku činila 10 hřiven (2,5 kg) stříbra.                  
I podle toho můžeme soudit na míru majetkového vzestupu farnosti 
a jejich obcí. Premonstráti odešli z Pusté Polomi kolem roku 1440, 
ale o několik staletí později znovu významně zasáhli do života naší 
obce i farnosti.  

Řád má zastoupení v ČR i v současnosti, jeho heslo „Připraveni ke 
každému dobrému dílu“ neztratilo ani dnes nic na své naléhavosti. 

(step) 
 

 
 

BILANCE UPLYNULÉHO ROKU 
  
 
 

A teď k historii poněkud méně vzdálené. Rok 2012 uplynul jako voda 
v řece. Jaký byl v naší farní rodině? To sledujeme průběžně v rubrice 
„Čím žijeme“. Teď se podívejme na naši farnost pohledem čísel – 
pohledem statistiky: 
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I letos začněme tím podstatným: duchovním životem farnosti: 
 

 
křty svatby 1. sv.přij. biřmování pohřby 

Pustá Polom 10* 1   14*   5* 14 
Kyjovice 4 0 0 0 6 
Podvihov 0 0 0 0 4 
Hlubočec 1 0 0 0 4 

 
* Svátost  křtu ve farním kostele v Pusté Polomi přijalo 5 lidí 

z Pusté Polomi a po jednom z Hlubočce, Kyjovic, Ostravy, Filipovic  
a Skalice. 

 

* 1. sv. přijímání ve farním kostele v Pusté Polomi přijali 4 lidé 
z Pusté Polomi, 2 z Kyjovic, 4 z Hlubočce, 2 z Budišovic, 1 z Hrabyně  

a 1 z Ostravy. Jsou mezi nimi i dospělí. 
 

* Svátost  biřmování ve farním kostele v Pusté Polomi přijali  
2 lidé z Hlubočce, 1 z Kyjovic, 1 z Pusté Polomi a 1 z Ostravy. 

 
Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 8.000 svatých 

přijímání, 137x byla nemocným a seniorům udělena svátost 
pomazání nemocných, nedělní bohoslužby navštěvovalo asi 390 lidí, 
v náboženství na Základních školách + na Hovorech o víře + na 
katechezích předškolních dětí na faře jsme měli celkem 76 dětí                 
a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo 18 
ministrantů, zpívaly 4 scholy o celkovém počtu asi 30 mladých                   
a farní chrámový sbor o počtu cca 20 lidí. Varhanickou službu 
vykonávalo 7 varhaníků, kostel i všechny kaple mají své kostelníky. 
Samozřejmostí je také péče farníků o své kostely a kaple. 
 Nelze zde jistě jmenovat všechny. Všem, kteří pro farnost 
poctivě pracují, však patří velký dík vašeho faráře, ale též velká 
prosba o spolupráci na budování naší farnosti v tomto roce. 
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A ekonomická statistika? 
 
Příjmové položky 

* doplatek za prodej pole 
 
Konkrétní výpis evropských, státních a obecních dotací: 
600.882 Kč: dotace EU 
150.221 Kč: dotace SZIF 
100.000 Kč: příspěvek obce Pustá Polom 
 
Mimo účetnictví farnosti jednotlivé obce podpořily z vlastních 
zdrojů tyto záležitosti: 
Pustá Polom – oprava a nátěr plechových střech na kapli u kostela            
a nad místností pro děti na kostele (12.240 Kč), výměna střešního 
krovu, nový záklop krovu včetně nátěru, hydroizolační fólie                       
a břidlicová krytina na kapli sv. Antonína (28.175 Kč), náhradní 
výsadba tújí za pokácené lípy včetně stromu před farou a výsadba 
okrasných dřevin u jižní strany kostela (11.690 Kč), příspěvek obce 
k dotovanému projektu opravy kostela sv. Martina: informační 
tabule o historii kostela před farou, 3 ks laviček na hřbitově, stojan 
na kola u kostela, 2 ks betonových odpadních košů na hřbitově 
(úhrnem 43.629 Kč). 

(v Kč) 
zůstatek 

k 1.1.2012 
sbírky, 
dary 

obecní,státní               
a evropské 

dotace 

Prodej 
majetku, 
ostatní 

příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 

  635.545 
455.537 
303.653 

    851.103 
322.200* 
   51.895 

1.984.388 

Kyjovice   198.510 
256.680 
  50.000 

 
 

    306.680 

Podvihov     64.321 
  50.570 
    2.813 

 
 

      53.383 

Hlubočec     52.374 
  86.211 
    3.100 

 
 

      89.311 
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Hlubočec – technická dokumentace a zaměření kaple (10.000 Kč) 
Kyjovice – výsadba bílé jedle u kaple (cena neuvedena) 
 
Za vše upřímný dík! 
 
 
Výdajové položky 

 

 
Odeslanými sbírkami je myšlen součet sbírek na bohoslovce, 

misie, Charitu, Svatopetrský haléř, na potřeby diecéze, Biblické dílo, 
církevní školy, TV Noe, na výdaje spojené s blahořečením 14 
františkánských mučedníků, odeslaný výnos z prodeje magnetků na 
podporu setkání mládeže ve Žďáru, z misijních pohlednic pro 
Papežská misijní díla a desátek odevzdávaný všemi farnostmi 
diecézi. V Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově jsou do odeslaných 
sbírek započítány také vyhlášené sbírky na opravy farního kostela. 

 
Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných 

režijních nákladů spojených s životem farností jsou nejvyšší výdaje 
farností tvořeny také těmito položkami: 

 
 
 

(v Kč) 
odeslané 

sbírky 
výdaje celkem 

za rok 2012 
zůstatek 

k 31.12. 2012 

Pustá Polom 105.857      1.886.571 733.362 

Kyjovice 129.915 169.082 336.108 

Podvihov   15.070    40.483    77.221 

Hlubočec   26.310    57.723    83.962 
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PUSTÁ POLOM 
 

Vnitřní úpravy farního kostela 
1.465.508 Kč celkem, z toho např.: 

 

629.755 Kč: nové podlahy v presbytáři (přípravné práce, bourání 
starých podlah, archeologický průzkum, výkopové práce, násypy, 
betonová mazanina, pokládka mramoru, odvětrávací systém) 
255.420 Kč: malování 
175.345 Kč: nové vedení elektřiny, nový rozvaděč, svítidla 
160.464 Kč: vnitřní omítky  
135.382 Kč: nová elektrická topidla do lavic, sakristie, dětské místn. 
  24.000 Kč: výtvarné návrhy obětního stolu, ambonu, sedilií 
  20.509 Kč: instalace rozvodů pro zabezpečovací systém 
  18.868 Kč: doplnění ozvučení v kostele  

 
 

Běžné výdaje 
19.458 Kč: elektřina kostel 
18.666 Kč: daň z převodu nemovitosti 
12.930 Kč: plyn fara  
   6.400 Kč: elektřina fara  
   4.288 Kč: pojištění budov 

 
KYJOVICE 
12.930 Kč: plyn fara 
12.274 Kč: plyn kaple 
  6.400 Kč: elektřina fara 
  5.040 Kč: elektřina kaple 

     
PODVIHOV 
  9.093 Kč: materiál na čalounění v kapli 
  6.465 Kč: plyn fara 
  3.200 Kč: elektřina fara     
  2.061 Kč: elektřina kaple         
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HLUBOČEC 
  7.680 Kč: abaky (stolečky) do presbytáře v kapli     
  6.465 Kč: plyn fara 
  5.025 Kč: elektřina kaple 
  3.700 Kč: sítě proti hmyzu  
  3.200 Kč: elektřina fara     
Všechny uváděné částky jsou haléřově zaokrouhleny. Všechny 
položky příjmů i výdajů jsou detailně rozepsány v pokladním deníku. 
Kdokoliv do nich může na požádání nahlédnout.  
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh odplať“! 

 
 

VÝHLED NA TENTO ROK 
 
A co plánujeme letos? 
 

PUSTÁ POLOM: 
Prioritou pro letošní rok bude provedení uměleckého nasvětlení 
kostela a pořízení mramorového obětního stolu a ambonu a také 
pořízení sedadel pro kněze a ministranty. Pokud by se podařilo na 
nasvětlení kostela získat dotaci, mohli bychom se pustit i do dalších 
záležitostí: Výhledově do budoucna plánujeme např. generální 
opravu varhan a také orlovny. Z pastoračních záležitostí bude, dá-li 
Pán Bůh, jistě významnou událostí jáhenské svěcení našeho 
bohoslovce Jakuba Vavrečky a návštěva otce biskupa u příležitosti 
svěcení oltáře. 
 

KYJOVICE: 
Kyjovičtí mají velké plány s kaplí: Je třeba opravit celý interiér: 
vedení elektřiny, zabezpečovací systém a vymalování. Zda-li se to 
uskuteční v letošním roce, uvidíme. Bude to odvislé od finanční 
spoluúčasti obce, která je vlastníkem budovy kaple. 
 

PODVIHOV: 
Podvihovští pro letošní rok žádné velké záležitosti neplánují. 
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HLUBOČEC: 
V Hlubočci je na kapli práce jako na kostele: Dosluhují varhany, 
kaple si žádá hydroizolaci i novou elektroinstalaci, problémy však již 
jsou také se střechou. Rovněž budova hlubočské kaple je majetkem 
obce, proto opravy budou odvislé od vzájemné spolupráce. Bližší 
informace v následujícím příspěvku jednoho z členů Rady kaple: 
 
Do kaple v Hlubočci byla pozvána odborná firma, aby zjistila stav 
střechy. Výsledek je, že krov střechy se nachází v ne příliš dobrém 
stavu. Částečně jsou uhnilé pozednice, někde je krov narušen 
broukem. Je také poškozeno zajištění kleštin, a tím došlo k mírnému 
sesunutí střechy kaple. Předběžné náklady na opravu se budou 
pohybovat v řádu 2,5 milionů Kč.  Kromě toho ještě nejsou v kapli 
dořešeny „staré“  problémy, a to odizolovaní kaple a rekonstrukce 
elektroinstalce. Na obě tyto záležitosti obecní úřad požádal v r. 2012 
o dotaci, ani jedna však nebyla schválena. V letošním roce 
zastupitelstvo obce Hlubočec zamýšlí podat žádost na dotaci na 
odizolování kaple k nadaci MAS Opavsko. 

Jan Tvarůžka 
 
A tak předem díky vám všem, kteří všechny tyto problémy berete 
také jako své problémy a kteří pomůžete, jak můžete. Vždyť jsou to 
problémy naší farní rodiny, jejímiž jsme členy a za niž každý neseme 
svůj díl odpovědnosti. Těším se na spolupráci! 
 

 
 

MY TŘI KRÁLOVÉ ŠLI JSME K VÁM 
  
 
 

A nebylo to nadarmo! Jak jsme si vedli? V Pusté Polomi se vybralo 
58.753 Kč (opět nejvíc ze všech obcí, v nichž se koledovalo pro 
Charitu Hrabyně), v Kyjovicích 41.646 Kč, v Podvihově 19.308 Kč a 
v Hlubočci 16.875 Kč, v celé farnosti tedy krásných 136.582 Kč. Díky! 
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Pojďme se teď ohlédnout za tímto koledováním spolu 
s koordinátorkou koledování přímo v Pusté Polomi: 
 

Letos už po třinácté 
chodily děti s dospělými 
vesnicí a spolu přinášeli 
poselství lásky, radosti             
a naděje do všech 
domácností.  
Někde nás přijali velmi 
pěkně, nabídli teplý čaj               
a dětem sladkosti, 
někde to přijetí bylo 
chladnější a někde                 
o koledníky neměli 
vůbec zájem. Za těch 

třináct let jsme zažili různé příhody. 
Letos se chodilo ve dvou dnech. V pátek 4.1. a v sobotu 5.1. 
V sobotu nám počasí na začátku trochu nepřálo, ale později se 
ukázalo sluníčko a byl z toho pěkný den. Bylo poskládáno 14 
skupinek, ty procházely celou naší vesnicí. Díky všem lidem dobré 
vůle bylo vykoledováno  58 753 Kč. Tyto finance použije Charita 
Hrabyně na pomoc lidem postiženým a v nouzi. 
Tříkrálovou sbírku bychom nemohli uskutečnit bez pomoci dětí ze 
základní školy a bez pomoci ochotných dospělých, kteří chodili 
s malými dětmi. Všem těmto vedoucím skupinek a dětem, kteří 
koledovali, bych chtěla moc poděkovat, protože bez jejich pomoci 
by to nešlo. Moc taky vyprošuji pomoc do dalšího roku. Budu moc 
ráda za každou pomocnou ruku, ať už dětí nebo dospělých, protože 
čím víc nás je, tím jednodušší to je. 

 
Dana Krajzlová 
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MIMOŘÁDNÍ UDĚLOVATELÉ EUCHARISTIE 

 
S velikou radostí v srdci oznamuji všem farníkům, že právě v tomto 
roce Eucharistie bude pro naše nemocné a nemohoucí rozšířena 
možnost k přijímání Eucharistie v jejich domácnostech.  
V neděli 27. ledna při mši svaté ve farním kostele v Pusté Polomi 
z pověření biskupství ostravsko-opavského přijmou službu 
mimořádných udělovatelů Eucharistie pí Marta Pískovská                         
z Budišovic, p. Daniel Stoniš z Pusté Polomi a p. Josef Tvarůžka 
z Hlubočce. Udělení této služby je opravňuje podávat Eucharistii 
spolu s knězem při bohoslužbách a donášet ji nemocným. Připojí se 
tak k p. Ondřeji Marešovi, který touto službou byl pověřen již dříve. 
Pan Mareš bude i nadále podávat Eucharistii zvláště při 
bohoslužbách ve farním kostele. Paní Pískovská bude donášet 
Eucharistii nemocným v Pusté Polomi, pan Tvarůžka v Hlubočci                
a Podvihově a pro pana Stoniše zůstanou Kyjovice včetně Domova 
na zámku. 
Všem, kteří se rozhodli tuto službu přijmout, moc děkuji a přeji, aby 
ji prožívali v oné veliké radosti jako Panna Maria, když nesla Ježíše 
pod svým srdcem k Alžbětě. 
Nemocným, kteří jsou knězem navštěvováni pravidelně, byla tato 
služba již nabídnuta. Rád sděluji, že tato možnost návštěv 
s Eucharistií bude také pro krátkodobě nemocné (např. po operaci), 
kteří o to projeví zájem. Zájemce hlaste na farní tel. č. 603 368 922 
nebo na e-mail rkf.pustapolom@doo.cz. 

 

 
DŮLEŽITÉ MALIČKOSTI – PARKOVÁNÍ 

 
Je to tak: Srdcem máme být u Boha a nohama na zemi. Díky za níže 
uvedený postřeh a příspěvek! 



 13

Umíme parkovat v neděli před mši sv. na ulici Na Záhumení v Pusté 
Polomi? 
 

Častá situace: V 10,25 přijíždí ke kostelu po ulici Na Záhumení 
osobní automobil, v němž jsou lidé, kteří chtějí přijít včas na mši 
svatou. Auto pomalu projíždí ulicí a řidič sleduje obvykle 
neukázněně zaparkovaná auta podél kamenné hřbitovní zdi.  
Zde se nenapasuji, zde chybí málo, abych zaparkoval, zde možná, ale 
nemám čas to zkusit, zde je místo pro autobus (tam nesmím). 
Čas běží a nervozita v autě stoupá. Je třeba se rozhodnout, zda 
otočíme a zkontrolujeme to znovu nebo zaparkujeme dále od 
kostela směrem na Podvihov respektive na Budišovice.  
A stačilo by tak málo: myslet na řidiče, kteří přijedou po mně                      
a parkovat postupně od prvního zaparkovaného automobilu.  

Jiří Pchálek 
 

 
  

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 28.01. – v 16.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření      

a v 17.00 hod. mše svatá 
� st 30.01. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� st 30.01. – v 16.30 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                  

a v 17.00 hod. mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 
� st 30.01. – v 19.00 hod. na faře schůzka mimořádných 

udělovatelů Eucharistie 
� pá 01.02. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� so 02.02. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� so 02.02. a ne 03.02. – při bohoslužbách žehnání svící                           

a Svatoblažejské požehnání 
� čt 07.02. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 08.02. – od 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Podvihově 

Farní ples 
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� so 09.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� ne 10.02. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 

rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti; nácvik Maxischoly 
v 09.30 hod. na faře 

� ne 10.02. ve 14.30 hod. na faře setkání rodičů s maličkými 
dětmi na téma Pohádka Stopy ve sněhu 

� po 11.02. – odpoledne s ministranty návštěva salesiánského 
střediska Don Bosko v rámci putování ostatků sv. Dona Boska – 
viz níže; ministranti a rodiče budou informováni zvláštním listem 

� st 13.02. – Popeleční středa; v Kyjovicích od 15.30 hod. 
příležitost ke sv. smíření k dobrému prožití postní doby a v 16.30 
mše sv. s udílením popelce; v Pusté Polomi v 18.00 hod. mše sv. 
s udílením popelce a po mši sv. příležitost ke sv. smíření 

� so 16.02. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       
2. stupně ZŠ a středoškoláky 

� so 16.02. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování  
� so 16.02. - v Hlubočci od 16.30 hod. příležitost ke sv. smíření 

k dobrému prožití postní doby a v 17.00 hod mše sv. s udílením 
popelce 

� so 16.02. a ne 17.02. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 
v Pusté Polomi na pokračování oprav farního kostela 

� ne 17.02. - v Podvihově od 06.30 hod. příležitost ke sv. smíření 
k dobrému prožití postní doby a v 07.00 hod. mše sv. s udílením 
popelce 

� po 18.02. – v 17.45 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� čt 21.02. – v 17.45 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 22.02. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

� pá 22.02. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 23.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka  
� so 23.02. a ne 24.02. – při bohoslužbách sbírka Svatopetrský 

haléř (prostředky, které vkládáme do rukou papeže na pomoc 
potřebným ve světě) 
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� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 02.02. a 16.02.  v 17.00 hod.  
- v Podvihově 09.02. a 23.02. v 17.00 hod. 

� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE: 
- každý pátek (kromě 01.02.) na faře ve 13.00 hodin  

� SCHŮZKY PUSTOPOLOMSKÉ SCHOLY: 
- každý pátek na faře ve 16.00 hodin  

 
  
  

PUTOVÁNÍ OSTATKŮ SV. DONA BOSKA 
 

V rámci příprav na 200. výročí narození sv. Dona Doska, velkého 
vychovatele dětí a mládeže, budou také naší zemí putovat ostatky 
tohoto světce. Donu Boskovi, který nás navštíví, můžeme svěřit děti                
a mládež i z naší farnosti: rodiny, ve kterých vyrůstají, vztahy, které 
vytvářejí, jejich víru i vzdělání. 
V Ostravě budou tyto ostatky v pondělí 11.02. v salesiánském 
kostele na Vítkovické ulici (v blízkosti Ústředního autobusového 
nádraží). Od 14.00 do 16.00 hod. budou pro děti v salesiánském 
středisku připraveny soutěže, během toho v kostele modlitby. 
Společná mše svatá, jejímž hlavním celebrantem bude náš otec 
biskup, bude v 16.30 hod. Je možno přinést s sebou lístečky se 
jmény a prosbami, fotografie dětí, vnoučat a rodin, které chceme 
Bohu s přímluvou sv. Dona Boska svěřit. 
Jste srdečně zváni. Z tohoto důvodu 11.02. mše sv. u nás nebude. 
 
  
  

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 
 
 

Kněz se ptá rodičů, kteří přinášejí své dítě ke křtu: "A jak se bude váš 
malý jmenovat?" Maminka odpovídá: "Charles David Frederik 
Gerald Hubert Irwin." Když to kněz slyší, tak se nakloní                                     
k ministrantovi a povídá: "Prosím tě, dones víc vody!" 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


