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Je dost světla pro ty, kdo si jej přejí vidět. 
A je dost tmy pro ty, kdo si přejí opak... 

(Blaise Pascal) 
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VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ 
 

Bez naděje se nedá žít. 
Bez naděje se dá jen umřít nebo zbláznit. 

Tajemství Velikonoc mluví o naději,  
která nevychází  

z tučného konta v bance, 
ani z protekce,  

ani z vlivných přátel,  
ale z Někoho,  

kdo má moc i nad smrtí, 
kdo přesahuje tento čas a prostor. 

 
A to je mé přání: 

Kdo tuto naději máte, ať ji neztratíte. 
Kdo ji hledáte, ať ji naleznete. 

Kdo jste ji ztratili, ať ji Kristus vzkříšený ve vás oživí. 
 

 
 
 

Kolikrát Tebe, Kriste, odklidili, 
svět Tě nenáviděl, Tebou pohrdal. 

Kolikrát kamenem Tě zavalili  
               a Ty jsi vždycky slavně z mrtvých vstal! 
 

 
Na Golgotě se tyčí kříž, ale pohled naší víry míří k rozbřesku 
nového dne. Zakoušíme již radost a zář Velikonoc. „Jestliže jsme 
však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také 
budeme žít“ (Řím 6,8). S touto jistotou pokračujme na naší cestě.  
 
Vám všem radostné Velikonoce ve světle vzkříšeného Pána! 

P. Zdeněk Šimíček, Váš farář a bratr 



 3

 

 

HABEMUS PAPAM – MÁME PAPEŽE 
 
 

Stal se jím argentinský kardinál  
Jorge Mario Bergoglio,  

arcibiskup z Buenos Aires. 
 

Je 266. papežem  
v dějinách církve. 

 
Nově zvolený papež František od prvního okamžiku svého 

pontifikátu nepřestal svou skromností a prostotou šokovat svět. 
Věřící na celém světě jsou nadšení. Nový papež František je 
okouzluje svou prostotou, bezprostředností, vřelostí i smyslem pro 
humor. Jsme svědky řady překvapení, která nás probouzejí z naší 
otupělosti a vedou k zamyšlení a nutně i k očekávání, jakou cestou 
se bude církev pod vedením nového papeže ubírat. 

 
Během svého celého pastoračního působení byl člověkem, 

který měl blízko k chudým a slabým, byl znám jednoduchostí svého 
života a tím, jak moc mu záleželo na péči o chudé a sociálně 
potřebné. Jako kardinál v Buenos Aires bydlel sám v jednoduchém 
bytě ve druhém patře budovy arcidiecézní kurie, která stojí vedle 
katedrály, často si sám vařil a po městě se pohyboval převážně                  
v prostředcích hromadné dopravy. Ještě večer po svém zvolení 
telefonoval apoštolskému nunciovi v Argentině a jeho 
prostřednictvím vyzval argentinské biskupy a věřící, aby nejezdili do 
Říma na zahájení pontifikátu, protože cesta je dlouhá a nákladná. Ať 
namísto výdajů za cestu věřící raději věnují peníze na chudé. Ani 
jako kardinál nikdy nevyhledával publicitu v médiích, zato pravidelně 
zpovídal v katedrále jako každý jiný kněz ve svém kostele                             
a navštěvoval nemocné v nemocnicích. Zároveň vždy vystupoval 
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jako rozhodný ochránce pravd víry a nauky církve v zásadních 
morálních otázkách. 

 
Hodně se za něj modleme a obětujme za něj své kříže, aby si 

ke svým zamýšleným změnám vybral dobré spolupracovníky a měl             
k tomu, co sám pozná, že od něj Pán chce a co má vykonat, dostatek 
energie, odvahy a světla Ducha svatého. 

 
Pokud se nebudeme držet Krista,  

skončíme jako nějaká nevládní organizace  
poskytující útěchu. 

(papež František – promluva ke kardinálům) 
 
 

 

 

EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 
 
 
 

 
 
 

Milí přátelé, 
v minulém čísle našeho časopisu jsme si mohli uvědomit, jak 

veliká obdarování má Ježíš pro nás připravena v souvislosti se 
slavením mše svaté, která je zpřítomněním jeho oběti na kříži, ze 
které můžeme čerpat úžasné plody. 

Polská řeholnice a uznávaná mystička 20. století – sestra 
Faustyna Kowalská – popisuje mj. tento mystický zážitek: „Při 
oslavách svátku Božího milosrdenství byl vystaven obraz 
milosrdného Ježíše. Když kněz hovořil o velkém Božím milosrdenství, 
obraz jakoby ožil a paprsky pronikaly do srdcí shromážděných, ne 
však ve stejné míře. Někteří obdrželi více a jiní méně…“ 

Tak je tomu i při mši svaté: Někteří obdrží více, jiní méně. Ne 
kvůli Bohu, ale podle disponovanosti člověka. Čím víc je člověk 
uzavřen Boží lásce – čím víc žije v hříchu, čím méně stojí o Boha, tím 
méně je schopný přijmout Boží obdarování a milosti. A naopak: Čistá 
duše je katalyzátorem, který zesiluje proud Božích darů a Boží 
milosti přitahuje. 
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Není moc efektivní být na mši svaté a odnést si z ní jen málo. 
V některých krajích mají také pěkný zvyk, že je-li mše svatá sloužena 
za někoho blízkého, rodina jde napřed ke svaté zpovědi, aby mše 
svatá a svaté přijímání obětované za onu drahou osobu měly co 
největší účinnost. Což takhle zkusit to taky?  

Jde ale ještě o víc: Měli bychom se naučit chodit ke svaté 
zpovědi tak často, abychom na každé mši svaté byli s čistou duší                
(v milosti posvěcující – tedy bez těžkého hříchu, schopni přijmout 
Eucharistii) a mohli být Bohem obdarováni co nejvíc. Proč být                    
u plného stolu a odnášet si z něj jen drobky?  

Nezapomeňme: Někteří obdrží více, jiní méně. Záleží na 
disponovanosti člověka… 
 

 
 

 

PTALI JSTE SE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Vrták – aneb To mi vrtá v hlavě. Tak se nazývá jedno z témat 
náboženství či Hovorů o víře pro mládežníky. Na 1. stupni ZŠ toto 
téma nemají. Ale nevěřili byste, kolik zajímavých a i pro lidi dospělé 
obohacujících dotazů z malých dětských a velkých mládežnických 
hlav již v naší farnosti vyšlo. Jsem moc rád, že mladí nad svou vírou 
uvažují. Dospělí nás svými dotazy pro tuto rubriku zatím přestali 
zásobovat (možnost stále trvá!!!), a tak nechejme se inspirovat 
právě dětmi a mládežníky naší farnosti. Dnešní dotaz zní: 
 
 Když s něčím ve víře nesouhlasím, musí to hned znamenat, 
že jsem nevěřící? 
 
 Vůbec ne! Je sice pravdou, že pokud někomu věřím, tak mu 
věřím ve všem, co mi sděluje. V takovou důvěru vůči Ježíši má uzrát 
víra každého křesťana: Pokud Kristu jako Božímu Synu věřím, měl 
bych mu věřit ve všem, co mi říká. 
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 A pokud s něčím nesouhlasím? To může být různé. Může to 
být důsledek mého vzdalování se Bohu, může to být krize víry, ale 
stejně tak to může být upřímné a poctivé hledání.  

No a často to bude asi i nedostatek informací. Jak bývají lidé 
překvapeni, když s třesením (anebo „bití“ ateisté i odbojně ☺) říkají 
knězi o nějaké věci: „Pane faráři, tak tomuhle já teda nevěřím!“                  
A pak jsou v šoku, když jim kněz řekne: „No TOMUHLE já taky 
nevěřím. To nemá s naší vírou nic společného! To jsou jen Tvoje 
mylné konstrukce, kterým věřit nás nezavazuje ani Bůh!“ 

Tak bych moc doporučoval: Máš něco konkrétního, čemu 
nevěříš, s čím nesouhlasíš? Pojďme se o tom bavit! Ať už osobně 
nebo třeba i anonymním dotazem na lístku ve škole či do schránky 
na dotazy v kostele a v kaplích. A je dost pravděpodobné, že když si 
ty věci rozebereme, tak se asi i docela projasní. Těším se! 

 
 

 

 

TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

Vlastnit „svůj“ kostel nebo kapli, do kterých by dosazoval „svého“ 
faráře, bývalo v raném středověku prestižním snem každého 
panského majitele, který se zabydlel ve své državě a budoval tam 
své sídlo . Šlechta promítala své ambice rovněž do zasvěcení. V jejich 
prostředí byli oblíbeni světci bojovníci – rytíři jako sv. Jiří, sv.Martin 
či archanděl Gabriel. 
Kostel v Pusté Polomi mnoho stolení fungoval v dřevěné podobě. 
Toto nebylo nic neobvyklého. Dřevěné chrámy charakterizovaly 
středověkou kulturu celé Evropy. V nejstarších legendách dodnes 
vzpomínaných pamětníky je první dřevěný kostel situován do jižní 
části katastru vesnice do míst naproti „Starého Dvora“ a měl snad 
mít podobu obdélného jednolodí s pravoúhlým presbytářem                       
s kulatými okénky. 
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V roce 1918 se obecní zastupitelstvo přihlásilo k původní pečetní symbolice. 
Na úředním znaku je legendární kostelík vyobrazený v sousedství 
historického jehličnanu . 

 
Kostel se stával postupně nedílnou součástí vesnické komunity i celé 
přilehlé farnosti a sám jeho původní majitel a jeho potomci se 
postupně měnili na patronátní pány . 
Správu kostela přejímala diecézní správa v čele biskupem jen 
postupně. Kněžská obec podléhala světské moci a zejména 
světskému právu. S tím, jak často se střídali majitelé Polomi, jejich 
excesy a mnohé neregulérnosti v životě jejich kněží byly obvyklé              
i v naší farnosti: 
• Lukáš , farář z Pusté Polomi přizabitý od vršovského fojta, zemřel    
v Opavě 28.2.1547. 
• V roce 1584 olomoucký biskup Stanislav II. naléhá na stavitele 
kostela v Polomi Mikuláše z Tvorkova a Kravař, aby znovu instaloval 
dosavadního kněze Jakuba z Bytomi , neboť Bedřich Čertyš , který od 
Mikuláše Polom odkoupil, měl v úmyslu zde dosaditi k bolesti všech 
pravověrných katolíků protestantského kazatele. 
• Roku 1653 konzistoř vykázala z Polomi polského kněze Johanna 
Valentina Janikowicze, neboť se prokázal falešným propouštěcím 
listem. Později asi svou chybu napravil a vrátil se zpět do olomoucké 
diecéze, byl však zabit při cestě do Moravské Ostravy v r. 1692. 
Posloupnost farářů ve farnosti pustopolomské, nepočítáme-li 
prvního faráře – plebána z r. 1276 – je ve farních spisech 
zaznamenána až od roku 1547. 
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1276  opatův kněz – plebán  1652  Dominik Ratikovský 
1547  Lukáš    1653  Jan Valentin Janikowicz 
???  Daniel    1656  Jan Sigismund Želakovský 
1563  Stanislav Polák   1656-1662 Stanislav Střizowski 
1584  Jakub z Bytomi   1663-1669 Michael Minwid 
1591  Jiří – kaplan od sv. Mořice z Olom. 1669-1670 Blažej F.Twardoka-jezuita 
1616  Jiří František Kochtán zv. Roháč 1670-1683 Simon Zemelka 
1624  Jan Sviderius   ???       Pavel Petr Vincentius 

1638  Adalbert – Vojtěch  ???       Václav Martin 

(step) 
 
 

 

ČÍM ŽIJEME 

 
A od historie dávné pojďme teď k historii nedávné. Jaké bylo 

první čtvrtletí tohoto roku? 
Hned na začátku ledna čekalo naše biřmovance přezkoušení 

z prvního okruhu probraných témat, který se týkal věrouky a Bible. 
Nutno říct, že biřmovanci svými znalostmi velmi mile překvapili.                
A nejeden z nich si zvolil dokonce obtížnější variantu testu „Pro 
borce“ – taktéž s perfektními výsledky. Kéž jim to vydrží! 

S velikým zájmem se setkala 5. ledna přednáška P. Lukáše 
Engelmanna na téma Vliv rodičů na děti. Málem všichni ani nevešli 
do vstupní haly na faře. A prý bude pokračování! 

V neděli 27. ledna byla třem našim farníkům slavnostně 
udělena služba Mimořádných udělovatelů Eucharistie, která je 
opravňuje k podávání Eucharistie při mši svaté a k donášení 
Eucharistie nemocným. Tato služba již funguje, a tak je moc dobře, 
že nemocní, kteří o to mají zájem, mohou žít z Eucharistie více. 

Tradičně vyprodaný byl farní ples, který se uskutečnil                      
8. února v Podvihově. Měl opravdu úroveň, za což patří velký dík 
všem pořadatelům a organizátorům. Nezapomenutelná byla scénka                    
o Mrazíkovi. 

11. února jsme s ministranty a několika farníky vyrazili                       
do Ostravy uctít ostatky sv. Dona Boska a vyprošovat věrnost                          
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a vytrvalost dětem a mládeži našich rodin i naší farnosti. Ministranti 
si nejprve formou her přiblížili život tohoto světce, no a kluky 
z Kyjovic pak potkala velká čest: Mezi všemi ostatními ministranty 
byli vybráni, aby při pontifikální bohoslužbě drželi otci biskupovi 
mitru a berlu. Pak jsme se zúčastnili hezké akademie. 

Také 14. únor přinesl důležitou věc. Od tohoto data totiž ve 
farním kostele funguje elektronické zabezpečovací zařízení proti 
případným nenechavcům. Je to dobře. Vždyť v kostele jsou nejen 
vzácné věci, ale zvláště Eucharistie, která je tak lépe chráněná. 

Poděkování patří také všem 125 bratřím a sestrám, kteří 
v naší farnosti podepsali petici proti legalizaci potratového přípravku 
RU 486 a pomohli tak bránit životy těch, kteří se ještě bránit 
nemohou. 

Mám radost ze všech, kteří již v průběhu postní doby 
přistupovali ke sv. smíření a také z dětí v Pusté Polomi, které se 
během celé postní doby scházely každou středu k bohoslužbám, při 
kterých nosily k velkému kříži u oltáře své malé křížky na znamení 
svých těžkostí, starostí a strachů. Každou středu jsme pak uvažovali, 
na jaké oblasti konkrétně trénovat svou duši a děti se opravdu 
snažily. Výsledky jejich snah můžeme vidět na rozkvetlém kříži                 
u oltáře. Rodičům moc děkuji za podporu i za vnější realizaci. 

Odměnou pak dětem z náboženství a Hovorů o víře byl                   
o jarních prázdninách výlet do aquaparku Vodní svět v Ostravě. 

Chrámový sbor a scholy nacvičovali, biřmovanci „louskali“ 
svátosti, ministranti mši svatou, Ekonomická rada řešila otázky 
kolem nového osvětlení kostela, pořízení nového obětního stolu, 
oprav varhan i orlovny, žádost o dotaci na Nadaci ČEZ – ta ovšem 
schválena nebyla. Pastorační rada pro změnu kromě plesu řešila 
také Noc kostelů a nové akce jako třeba návštěvy žáků ZŠ v našem 
kostele, spolupráci se ZUŠ při oslavě Dne matek či noční čtení 
biblických příběhů, které se předběžně chystá na podzim. 

Na Zelený čtvrtek jsme s ministranty opět vyrazili do Ostravy 
na oslavu svátku kněžství, která měla nejen duchovní, ale též  
gastronomický rozměr. ☺ 
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A když jsme u ministrantů, možná jste si všimli, že v Pusté 
Polomi nám jeden z nich (Pavlík Pískovský) občas (a to vcelku 
pravidelně) u oltáře chybí. Je to tehdy, kdy se přesunuje na kůr, aby 
hrou na varhany doprovázel naše bohoslužby. Z dalšího varhaníka 
se tedy radujeme, ale radovali bychom se víc, kdyby na jeho místo                     
u oltáře přišli i nějací noví ministranti � 

Slavíme velikonoční svátky. A tak velké poděkování všem, 
kdo jakkoliv přispěli k jejich krásnému a hlubokému prožití. 
 
 
 

 

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ JE ZA DVEŘMI 
 

 

Drazí přátelé!  
Po pěti letech duchovní přípravy v olomouckém kněžském semináři 
a studia na teologické fakultě obvykle následuje jáhenské svěcení. 
Směřuji k jeho přijetí, které bude v Opavě 22. června. Do té doby 
ještě musím obhájit diplomovou práci a projít státní závěrečnou 
zkouškou. 
 

Kdo to vlastně jáhen je? Slovo jáhen 
pochází z řeckého slova diakonos, 
což znamená služebník. Dokumenty 
II. vatikánského koncilu o jáhnovi 
říkají: „Úkolem jáhna je, podle toho, 
jak mu to přidělila příslušná autorita, 
slavnostně udělovat křest, uchovávat 
a rozdělovat eucharistii, jménem 
církve asistovat při uzavírání 
manželství a žehnat mu, přinášet 
umírajícím svátostnou posilu na 
cestu do věčnosti, předčítat věřícím 
Písmo svaté, vyučovat a povzbuzovat 
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lid, předsedat bohoslužbě a modlitbě věřících, udělovat svátostiny               
a vést smuteční a pohřební obřady“ (Lumen gentium, čl. 29).  
 
Jáhen je první stupeň služebného kněžství. Důležitým úkolem jáhna 
je také starat se o skupiny na okraji společnosti (nemocní, chudí, 
věznění, staří, opuštění). Obléká si albu (dlouhou bílou tuniku) se 
štolou (na rozdíl od kněze ji má přes levé rameno a volné konce má 
u pravého boku spojené), na ni si může vzít ještě dalmatiku („košile“ 
se širokými rukávy). 
 
Děkuji za vaše modlitby za kandidáty jáhenského a kněžského 
svěcení, i za nová duchovní povolání. Rád se s vámi potkám při 
svěcení v Opavě a odpoledne pak i ve farním kostele při děkovné 
adoraci: 
 

S radostí v srdci Vám oznamuji, 

že vkládáním rukou a konsekrační modlitbou otce biskupa 

Mons. Františka Václava Lobkowicze 
 

přijmu 

J Á H E N S K É  S V Ě C E N Í  
 

při mši svaté v sobotu 22. června 2013 od  9:30 hodin 

v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. 

 

Vděčnost za dar povolání bych chtěl vyjádřit také  

při adoraci a modlitbě nešpor  

odpoledne od 17:00 hodin v kostele sv. Martina v Pusté Polomi. 

 

Děkuji za vaše modlitby i jinou podporu 

Jakub Vavrečka 
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MINITÁBOR „CHLÉB ŽIVOTA“ 
 

  Vzpomínáte? Minitábor s Pannou 
Marií, Minitábor s Duchem svatým. To jsou 
názvy minitáborů uplynulých let. 
 Že bychom zase něco podobného 
podnikli? A tak ano! Máme Rok Eucharistie. 
Tak co kdybychom se vydali na Minitábor 
Chléb života?  

  Uskuteční se na faře v Litultovicích od pátku 26/4                   
do neděle 28/4.  
  Víš, že chléb neroste v obchodě? Asi ano. Ale prolezl sis 
už zblízka zemědělskou techniku, která se stará o to, abychom 
měli obilí? A viděl jsi zblízka – zvenku i zevnitř – místo k mletí 
obilí, tedy mlýn? Víš, jak se chléb peče? Upečeme si ho taky?  
  Víš jak vypadal chléb, který kdysi Pán Ježíš proměnil ve 
své Tělo? A víš odkud se berou a jak se vyrábějí hostie – tedy 
chléb ke mši svaté dnes? Znáš dětského světce, který se 
v souvislosti s Eucharistií prokázal velkou odvahou? Prokážeš 
odvahu i Ty? A jedl jsi už „katolický chips“ – odřezky z hostií?  
  A co dál? No jako vždy: Čeká nás dobrá parta, hry, 
zábava i poučení a dokonce i výlet a spaní na faře.  
  Bližší informace s přihláškou školáci z náboženství 
dostanou v náboženství na zvláštním listu, ostatní si jej mohou 
co nejdříve vyzvednout u P. Zdeňka. 
  Cena bude činit 300 Kč, ministranti a schola pravidelně 
sloužící v našem kostele a kaplích 200 Kč.   
  Přihlas se co nejdřív – počet míst je omezený!!! 
 

   Barbora Holoubková a P. Zdeněk 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na opravy  far. kostela  01/2013 10.652      5.800 1.589    777 

Na opravy                         02/2013    9.174  6.480 2.461 1.762 

Svatopetrský haléř                02/2013     6.682    11.660     900 1.225 

Na opravy                         03/2013 11.600      5.980 3.524 1.406 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 01.04. – Velikonoční pondělí; bohoslužby v Kyjovicích v 9.00 

hod. a v Pusté Polomi v 10.30 hod. 
� st 03.04. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� st 03.04. – začíná letní pořad bohoslužeb; všechny večerní mše 

svaté budou bývat zpravidla v 18.00 hod. 
� čt 04.04. – v 18.45 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 05.04. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� pá 05.04. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 06.04. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� pá 12.04. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  
       a Podvihově 
� pá 12.04. – v kapli v Kyjovicích v 18.45 hod. schůzka Rady kaple 
� so 13.04. – ve 13.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí  
       svátost manželství p. Pavel Kušnír a sl. Mária Otavková  
� so 13.04. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� so 13.04. a ne 14.04. – při bohoslužbách sbírka na opravy 

farního kostela 
� ne 14.04. – 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 14.04. –  ve 14.30 hod. na faře setkání rodičů s maličkými 
dětmi na téma Velikonoce – svátky nového života 
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� pá 19.04. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích 

� pá 19.04. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 20.04. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 20.04. a ne 21.04. – při bohoslužbách sbírka na potřeby 

diecéze 
� st 24.04. – v 18.45 hod. na faře schůzka všech zainteresovaných 

k Noci kostelů 
� pá 26.04. až ne 28.04. – Minitábor Chléb života (viz výše) 
� po 29.04. – v 17.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření              

a v 18.00 hod. mše svatá  
� mimořádně v út 30.04. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 

1. část 
� mimořádně v út 30.04.  v 17.30 hod. v Hlubočci příležitost ke            

sv. smíření  a v 18.00 hod. mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 
� st 01.05. – slavnostní vstup do mariánského měsíce května;                

mše sv. s 1. májovou pobožností v Pusté Polomi v 08.00 hod.                         
a v Kyjovicích v 09.30 hod. 

� pá 03.05. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� pá 03.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 04.05. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 04.05. – odpolední děkanátní pouť za obnovu rodin a nová 

duchovní povolání; místo a program budou upřesněny 
v ohláškách při nedělních bohoslužbách; večerní mše sv. 
v Podvihově nebude!!! 

� Další číslo farního časopisu vyjde mimořádně až v ne 05.05. 
 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Podvihově 06.04. a 20.04. v 18.00 hod. 

- v Hlubočci 13.04.  v 18.00 hod.  
� NEDĚLNÍ VEČERNÍ (ODPOLEDNÍ) MŠE SVATÉ:   

- v Hlubočci 28.04.  v 15.00 hod.  
- v Podvihově 05.05. v 18.00 hod. 
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� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE: 
- každý pátek (kromě 26.04.) na faře ve 13.00 hodin  

� SCHŮZKY PUSTOPOLOMSKÉ SCHOLY: 
- každý pátek (kromě 26.04.) na faře ve 16.00 hodin  

 
 
KONTAKTY NA DUCHOVNÍ SPRÁVCE MÍST, KDE JSOU NEMOCNICE: 
V návaznosti na článek minulého čísla farního časopisu o duchovní 
péči o nemocné uložte si, prosím, pro případ potřeby telefonické 
kontakty na kněze, na jejichž území se nacházejí nemocnice, a kteří 
také mohou nemocným posloužit: 
 
� OPAVA   : 733 307 117    nebo    595 532 185 
� OSTRAVA-PORUBA : 596 933 550 
� OSTRAVA-VÍTKOVICE : 596 614 186    nebo    731 625 645 
� OSTRAVA-FIFEJDY  : 596 114 706 
� BÍLOVEC   : 732 466 176 
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

 
Stopuje smrtka u cesty. Zastaví jí pan farář a povídá: 
„Kam to bude, teta?“ 
„Ale jedu jenom kousek – tam do tý zatáčky!“  ☺ 
 
Ptá se katechetka v náboženství: 
„Natálko, a vy se doma před jídlem nemodlíte?“ 
Natálka: „Nééé…, naše maminka vaří dobře!“  ☺ 
 
Pan farář vypráví dětem v náboženství o stvoření člověka. 
Přihlásí se Pepíček a povídá: „Táta říkal, že pocházíme z opice!“ 
„Pepíčku, nevyrušuj! Historie vaší rodiny nás teď nezajímá!“  ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


