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Pán Bůh nás má rád. 

Dobrý, ne?! 
(P. Pavel Jiřík) 
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MAMINCE 
 
 
Mamince 
 
Dík tobě za život 

a neplač už mami  
všechno se stejně jako dřív točí  
jen prosím svítilnami 

dobrých svých očí 
 provázej dále každý můj krok. 
 
Dík tobě za lásku 

a neplač už mami 
 jen ty to víš co bylo mezi námi  
probdělé noci to také ví 

když skulinami  
hlídaly s tebou každý můj tep. 
 
A za tu píseň co v srdci mi zní 

dík tobě mami 
za první slovo jež vyšlo z mých úst  
za to že v stínu tvém mohl jsem růst  
a na klíně tvém si zpívat a hrát  
za to že s tebou 

měl jsem všechny rád  
díky má nejdražší 

děkuji tisíckrát. 
                                      
                                                   Mons. Josef Veselý  
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JAK JE TO JEDNODUCHÉ… 
 
Jak je to jednoduché - říci: Miluji tě! Na ta kouzelná slova o lásce 
čeká stále i tvoje máma. Bylo by pozdě u hrobu šeptat: Měl jsem tě 
tak rád! 
 

Jak je to jednoduché: obejmout, políbit, sednout si vedle ní, chytit za 
ruku tu, která se tě první dotýkala, když jsi přišel na svět a chovala tě 
v náruči. 
 

Jak je to jednoduché: uvidět celý den její nelehké práce, její nikdy 
nekončící snahy o vytvoření tepla domova pro každého, kdo se vrací 
domů. 
 

Jak je to jednoduché: jen na chvíli přestat mluvit, vést monolog                     
a naslouchat a zase naslouchat slovům, která ti neřekne nikdo jiný 
na světě. Jen tvoje máma, která tě miluje. 
 

Jak je to jednoduché - říci: Děkuji ti za všechnu lásku, děkuji ti za tvé 
modlitby. Za to, že není dne, abys na mě zapomněla. Že není dne, ve 
kterém, bys mi nepřála jenom to dobré. 
 

Jak je to jednoduché: přinést kytičku jarních květin, přinést 
nečekaný dárek a uvidět úsměv na tváři, ucítit zachvění srdce té, 
která se mlčky ptává: Kdo mě má rád? 
 

Jak je to jednoduché: ctít svoji mámu podle přikázání a radovat se            
z toho, že se prodlužují moje dny na zemi. Přes všechny chyby ji 
vidět vždy v tom lepším světle. 
 
 

Můj Bože, přiznávám, 
že ty nejjednodušší věci bývají pro mne tak těžké! 

Odpusť mi a pomoz mi to změnit ještě dnes! 
Moje maminka si to zaslouží. 

 
 
 

 
 

(převzato z BTM) 
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EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 

Zamýšleli jsme se nad Eucharistií jako kalvárskou obětí 
zpřítomňovanou na oltářích světa a nad plody, které nám mše svatá 
přináší. Přejděme dnes již k rozjímání nad Eucharistií jako pokrmem 
pro naši duši. 
 Jednou ze základních věcí, kterým jako křesťané věříme, je 
to, že svaté přijímání není jen pouhý symbol. Je to skutečné Tělo               
a Krev Pána Ježíše. Přichází k nám On sám – se svým Tělem, Krví, 
duší a božstvím. Když se díváme na proměněnou svatou Hostii, 
můžeme říci jako apoštol Tomáš osm dní po Velikonocích, když 
vkládá prsty do ran vzkříšeného Krista: „Pán můj a Bůh můj!“ Je to 
skutečné živé tělo živého Boha. Čas od času nám to Ježíš připomíná     
i eucharistickými zázraky, např. zázrakem v italském Lancianu. 
 Tento zázrak se udál v 8. století během slavení mše svaté. 
Basiliánský mnich po proměnění chleba a vína v Tělo a Krev Krista 
začal pochybovat o tom, že jsou toto Tělo a tato Kristova Krev 
přítomny reálně v hostii a v kalichu. V tutéž chvíli, v přítomnosti 
mnoha svědků, se hostie proměnila v kousek živého těla a v kalichu 
se objevila krev, která se srazila do pěti nestejných sedlin. 

Zvláštní, nevysvětlitelný jev se objevil 17.února 1574                         
u pokusu zvážit těchto pět sedlin krve v přítomnosti arcibiskupa 
Rodrigueze a dalších shromážděných lidí. Když vážili každou sedlinu 
zvlášť, každá z těchto sedlin vážila přesně tolik, kolik vážilo všech pět 
sedlin dohromady. Nechce nám Pán Ježíš tímto faktem ukázat to, co 
učí církev: že Kristus je celý přítomen i v nejmenším úlomku hostie           
a v trošce konsekrovaného vína? Toto zázračné Tělo a Krev byly 
zachovány a během staletí byly provedeny analýzy. I dnes je možno 
uctít v kostele sv. Františka tuto relikvii. 

Aby ověřili autenticitu tohoto zázraku, nechali řeholníci, 
kterým je svěřena péče o kostel se zázračnými relikviemi, provést 
vědecký rozbor Těla a sedlin Krve skupinou odborníků. V době od 
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18.listopadu 1970 do 4.března 1971 byly provedeny v laboratořích 
přísné výzkumy profesory Linolim a Bertellim. A zde jsou závěry 
výzkumů, které rozšířily různé vědecké časopisy po celém světě: 

 
1. Hmoty, o které jde, jsou skutečným tělem a krví. 
2. Toto tělo a krev jsou lidského původu. 
3. Tělo je tvořeno svalovým pletivem srdce. 
4. Tělo a krev mají stejnou krevní skupinu AB. 
5. Diagram této krve odpovídá lidské krvi, která byla vzata z lidského 
těla tentýž den - a přitom je to už 13 století! 
6. Tělo a krev jsou přesně podobné tělu a krvi lidské osoby, která 
opravdu existovala. 
7. V žádné části těla nebyly zjištěny zbytky nějaké impregnace 
pletiva či jakékoli látky určené k mumifikaci. 
8. Způsob, jakým by byl plátek těla obdržen skrze pitvu v srdečním 
svalu, by předpokládal výjimečnou způsobilost praktického lékaře. 
9. Mimo jistý počátek porušení nebyla pozorována žádná jiná stopa, 
i když byla tato relikvie vystavena během století vlivu fyzických, 
biologických a atmosférických činitelů.  

  ON ŽIJE! Jedná o tělo a krev někoho, kdo 
současně žije, protože krev je tatáž, kterou 
bychom odebrali dnes žijícímu člověku. Je to 
tedy nepřímý důkaz toho, že Eucharistie je 
oslaveným Tělem a Krví Krista, který je po pravici 
Otce a který vyšel z hrobu o velikonočním jitru              
a neumírá už. 

Připomeňme si, že toto svaté Tělo a tato 
Krev Krista jsou tak přítomny na oltářích a ve 
svatostáncích našich kostelů stejně jako                       
v Lancianu… 

 
 
 
 
 

Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, 
jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš… 
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PTALI JSTE SE 
 
 
 
 

 
 
 

Pojďme se věnovat dalšímu dotazu z dílny našich mladých. 
Jak vznikl vesmír? Bůh nebo velký třesk? 

Možná bych ještě dodal třetí možnost: Nebo obojí??? ☺ 
Napřed zdánlivě odbočím. Až jednou (třeba za 5.000 let) 

budou lidé zkoumat, co jsme napsali, nebude jim k tomu, aby nás 
pochopili, stačit, že si jen naše spisy přečtou. Aby nám opravdu 
porozuměli, je třeba, aby znali naši dobu, naše vědomosti, náš 
způsob života, náš způsob vyjadřování, atd. Budou-li toto znát, 
snadněji porozumí tomu, co jsme napsali. 

A tak nějak je to i s biblickou zprávou o stvoření světa. Tehdy 
měli lidé jiné myšlení, než my. My dnes máme technické myšlení. 
Chceme, aby všechno bylo popsáno přesně do detailů: Tehdy                   
a tehdy, tak a tak, za těchto a těchto okolností. V době vzniku 
biblické zprávy o stvoření světa měli lidé jiné myšlení – obrazné. 
Velké pravdy se často snažili vyjádřit nějakým příběhem.  

Tomu odpovídá i ona zpráva o stvoření: Není to historická 
reportáž, která by chtěla novinářským způsobem přesně zachytit 
detaily, jak svět a člověk vznikal. Detaily ať nám ukáže věda! Biblická 
zpráva o vzniku světa a člověka je vlastně jakýmsi oslavným 
hymnem na Boha Stvořitele a chce nám říci, že ať už svět a všechno, 
co je v něm, vznikly jakkoliv, není to dílo slepé náhody, ale stojí za 
tím Bůh. On je ten, kdo všechno naplánoval a spustil. A je to dobré. 

Přibližme si to příkladem: Z kostek domina si mohu postavit 
„hada“. Když ťuknu do první kostky, postupně se položí i všechny 
ostatní. Samozřejmě, že podobně vesmír i naše planeta se postupně 
vyvíjely – třeba od onoho velkého třesku. Nebo ještě dřív. Tomu ať 
nás učí věda. Bible a víra nám však říkají, že nic se neudělá samo, že 
tak úžasný systém a řád nemohl vzniknout náhodně sám od sebe, 
ale že je Někdo větší, který to vše připravil, naplánoval a spustil 
(„ťuknul do té první kostky“).  

Tak směle študuj! Věda a víra se nevylučují. Právě naopak. ☺ 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

A U G U S T I N    A M B R O S I U S    R Ö S S E L   (*1699 - † 1776) 
 

Sloužil po celý svůj život v Pusté Polomi. Jako farář zde působil od                      
r. 1726 až do své smrti tedy celých 50 let. Je zde i pohřben. Byl 
současníkem Antonína Leopolda  Kalkreutera tehdejšího majitele Pusté 
Polomi. Od roku 1739 Antonín Leopold jemu a jeho nástupcům  
každoročně poskytoval zdarma 26 věder (asi 1500 l) piva z panského 
pivovaru v Kyjovicích a daroval polomským kněžím pro každoroční 
potřebu dřeva část Černého lesa mezi Bučkovou a Rekovou cestou. 
Povinností obdarovaných bylo sloužit za dárce a jeho dědice ve farním 
kostele pravidelné zádušní zpívané mše .  
 

Zbožné baroko, ale v těch dobách byl kostel i fara vykradeny. Páter 
Simon Lamla o mnoho let později popisuje jak k událostem došlo:  
 

„V noci přistoupila k oběma hlídačům na hřbitově skupina čtyř cizích 
mužů s otázkou, zda kouří tabák. Vzápětí je ale chytli pevně za paže                 
a násilím vlekli k faře. Když vstoupili do farního dvora, jeden z hlídačů, 
mladý a silný muž, se vytrhl a běžel směrem k vesnici. Byl pronásledován 
jedním z lupičů, ten ale v místech pod kaplí upadl, ještě však za 
unikajícím hlídačem stačil vystřelit z pistole. Dva lupiči drželi druhého 
hlídače u domovních dveří, ostatní vnikli do fary a pobrali všechno, co ve 
spěchu stihli. Když se celá ves seběhla k ochraně, byli již lupiči pryč                   
a svému pronásledování zabránili zpětnou střelbou z pušek.  

Někdy v té době  bylo z kostela uloupeno ciborium, monstrance a nějaké 
paramenty. Nikdo neví, kam se poděly relikvie z monstrance. Starý kostel  
byl dřevěný  a rovněž tak stará fara byla celá ze dřeva, pouze přízemní              
a bez mříží v oknech, proto odešli lupiči spokojeni.“ 
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Možná i proto si A. Rössel vybral pro svou osobní pečet’ čápa se 
zvednutým spárem, v němž drží kámen - symbol bdělosti a ostražitosti: 
kdyby čápa  přemohl spánek, kámen by upustil a tím by se probudil. 
Spojení čápa s kalichem znamená knězovu bdělost nad svěřeným 
kostelem. V heraldice je čáp rovněž  symbolem štěstí, oddanosti                      
a vážené důstojnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augustin Rössel založil v r. 1727 mešní nadaci do které vložil ve 
prospěch farního kostela 300  zlatých.  Až do roku  1951 , kdy bylo mešní 
jmění násilně zcizeno komunistickou vládou, měl bezpočet 
následovníků. Rodák z Bílovce je tak zakladatelem  dlouhé řady místních 
sponzorů naší farnosti, kteří zajišťují  nepřetržité trvání naší farní paměti. 

 

Posloupnost farářů ve farnosti pustopolomské – pokračování 2 

1689-1711   Georg Ernest Borin, † 1711 v 80ti letech, pohřben před hlavním 
oltářem 

1711- 1713  Andreas Odperla, † 28.7. 1713 zabit bleskem v lese na Záleš_ a zde 

pochován. Na památku byla zde postavena kaple sv. Antonína. 

1713-1726 František Karel Josef Quissek , v r. 1726 přeložen do Jaktaře u Opavy. 

1726 -1776 Augustin Ambrož Rössel,† 1776, pohřben zde 

(step) 
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NOC KOSTELŮ 
 

Když před lety ve Vídni v jednom kostele zapomněl kostelník 
večer při úklidu zamknout kostel, zjistil, že tam z ulice přichází lidé              
a kostel si se zájmem prohlíží jako architektonickou památku. 
Provedl je tedy kostelem a na základě této zkušenosti vznikla                  
v r. 2005 ve Vídni první Noc kostelů. Jde o akci ekumenickou, do níž 
byly zapojeny nejen kostely, ale i modlitebny. Během čtyř let se 
spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 Noc kostelů 
„překročila hranice“ a zapojily se do ní kostely a modlitebny 
v dalších evropských zemích včetně České republiky. Každým rokem 
přibývá kostelů a modliteben zapojených do této akce na území celé 
ČR. Od roku 2012 je do Noci kostelů zapojen také náš kostel                    
sv. Martina v Pusté Polomi. Letos oslavíme Noc kostelů v pátek             
24. května 2013. 

Základní myšlenou Noci kostelů je pozvání všech lidí dobré 
vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských 
výtvarných a architektonických pokladů. Při slavení Noci kostelů je 
kostel otevřen  po celý večer všem příchozím a připravovaný 
program je možno navštívit celý, nebo volně přicházet dle zájmu na 
jeho části. V průběhu večera se budou střídat hudební vystoupení, 
krátké scénky i fotoprojekce s průvodním slovem o proměnách 
kostela v průběhu staletí. Více se o programu a o celé akci dozvíte 
před konáním akce na obecních vývěskách, na letáčku ve farním 
časopise a na webových stránkách této akce: www.nockostelu.cz.  

V průběhu Noci kostelů, ale také o následujících nedělích je 
možno navštívit i jiné, do této akce zapojené kostely. Pro tuto 
příležitost budou vydány Poutnické pasy s přehledem otevřených 
kostelů. Poutnické pasy budou k dispozici na místě v den konání 
akce nebo na vyžádání v sakristii asi dva týdny před konáním akce. 

Jste srdečně zváni ke společnému prožití Noci kostelů. 
 
 
 
 

 
 

Marta Pískovská 
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BREVIÁŘ? – CO TO JE? 
 

 Ano, jáhenské svěcení našeho bohoslovce Jakuba se pomalu 
blíží. A součástí oslavy tohoto svěcení bude společná modlitba 
breviáře v našem farním kostele v den svěcení. Ať nás tedy nyní do 
této modlitby náš bohoslovec uvede… 

 
Jedním z úkolů, které na 

sebe bere jáhen při svěcení, je 
modlit se „spolu s Božím lidem, za 
něj a za celý svět“ denní modlitbu 
církve, neboli liturgii hodin, neboli 
breviář.  Jak vyplývá z názvu, jde             
o modlitbu, kterou se každý den             
a celý den modlí celá církev.                  

Ke společné modlitbě jsou vybízeni i ostatní věřící (vždyť církev 
netvoří jen kněží, kteří se breviář musí modlit). My to budeme moci 
společně prožít 22. června vpodvečer. 

 
Liturgie hodin, kterou po celý den vzdáváme Bohu chválu              

a posvěcujeme lidskou činnost, má tyto části: úvod do první 
modlitby dne, modlitbu se čtením, ranní chvály, modlitbu během 
dne, večerní chvály (neboli nešpory) a modlitbu před spaním (neboli 
kompletář). 

 
Základem denní modlitby církve je 150 žalmů rozdělených       

do čtyř týdnů. Žalmům předchází hymnus – oslavná píseň.                       
Po žalmech zazní krátké nebo delší čtení následované odpovědí 
(responsoriem). Důležitou součástí je tzv. evangelijní kantikum, což 
je úryvek z evangelia s podobnou strukturou jako žalm (vzdáváme 
mu úctu tím, že při něm stojíme). Prakticky se modlí tak, že se věřící 
rozdělí na dvě skupiny, které se v modlitbě střídají. Uprostřed verše 
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se udělá asi 1 vteřinu pauza (znázorněná hvězdičkou) případně malá 
pauza (znázorněná křížkem). 

 
Vybrané modlitby jsou i v kancionálu. Zvláště bych doporučil 

modlitbu před spaním, kterou najdeme pod číslem 089. Ta ukazuje 
vzor večerní modlitby: obsahuje zpytování svědomí, čtení z Písma 
svatého (včetně žalmu a evangelijního kantika) i závěrečný zpěv 
k Matce Boží. V dnešní době se mohou breviář modlit i ti, kteří knihu 
breviáře nemají – všechny části denní modlitby církve jsou 
přehledně v elektronické podobě na adrese www.ebreviar.cz a dají 
se stáhnout do přenosných zařízení (mobily, tablety apod.). Nejen 
pro ty, kteří s modlitbou breviáře začínají, je vhodné připojit se 
k dalším posluchačům Radia Proglas – ranní chvály ve všední dny 
v 6:05, nebo o víkendu v 6:35, a večerní chvály pak v 21:05, případně 
v neděli v 22:05.  

 
Možná to vypadá na první pohled složitě, ale není třeba se 

bát. Těším se, až se společně pomodlíme!  
 

Bohoslovec Jakub Vavrečka 
 

 

 

POZOR, SOUTĚŽ 
 

k Roku víry 
aneb 

PROČ VĚŘÍM,  
CO MI VÍRA DÁVÁ DO ŽIVOTA, DO RODINY 

 
Už jsme si tak nějak zvykli, že kněží nás svými 

myšlenkami vzdělávají, povzbuzují, těší, upomínají či 
napomínají. Což takhle přispět ke společnému 
obohacení také myšlenkami Vás – laiků církve??? 
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Vyhlašuji proto soutěž o zajímavou cenu: o dvoudílné DVD                   
Don Bosco. Jedná se o hraný životopisný film, který vznikl na základě 
skutečnosti a který pojednává o jednom z největších kněží                      
19. století, který se v italském Turíně setkal se světem chudých, 
opuštěných a ohrožených chlapců, což zásadně ovlivnilo jeho život. 
Otevírá první oratoř, staví útulky, dílny, školy, kostely a zakládá řád 
salesiánů. I když se často setkává s nepochopením, jde ve víře, 
neději a lásce za svým cílem s nasazením vlastního života. 

Toto překrásné DVD není v běžném prodeji. Jak jej získat? 
Zapojte se do farní soutěže k Roku víry! Soutěž začíná s okamžitou 
platností a bude trvat do neděle 09. června 2013. Vaším úkolem je 
jediné:  

 

Napište vlastní zamyšlení na téma  
„Proč věřím, co mi víra dává do života, do rodiny“  

a doručte je do výše uvedeného data na faru v Pusté Polomi. 

 
PRAVIDLA SOUTĚŽE: 
 

1. Soutěž není omezena ani rozsahem ani věkem ani územím 

farnosti. Tzn.: Zamyšlení mohou být krátká i dlouhá, mohou je 
psát dospělí, mládežníci i děti, a to nejen z naší farností ale 
kdokoliv, kdo se o této soutěži doví. Vždyť náš časopis chodí i za 
hranice naší farností a na internetu je ke stažení z jakéhokoliv 
místa na světě. Jedinou podmínkou je, že soutěžící nesmí být 
jáhnem, knězem, biskupem či papežem ☺, ale laikem. 

2. Písemná zamyšlení na výše uvedené téma odevzdávejte osobně 
P. Zdeňkovi nebo poštou na adresu Římskokatolická farnost, 
Slezská 32, 747 69 Pustá Polom nebo mailem na adr. 
rkf.pustapolom@doo.cz. Do soutěže se přijímají jen práce 

došlé do neděle 09. června 2013. Zamyšlení, která dojdou po 
termínu, již do soutěže zařazena nebudou. 

3. Porotu, která ze všech došlých zamyšlení vyhodnotí jedno 
nejkvalitnější, budou tvořit všichni členové pastorační rady. 
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4. Je třeba, aby jednotlivá zamyšlení byla podepsána a aby na nich 
byl uveden nějaký kontakt na autora (např. telefon či e-mail). 
Členům poroty však budou práce knězem předány anonymně, 
tzn. bez uvedení jmen autorů. 

5. Vyhlášení výsledků soutěže se dočkáte v červencovém čísle 
Přístavu, ve kterém naleznete nejen jméno vítěze, ale také 
otištěnou vítěznou práci. 

 
A tak pište, pište, pište. To DVD je fakt krásné! 

 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� st 08.05. – Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí;                

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

� pá 10.05. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci  
       a Podvihově 
� so 11.05. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky  
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 11.05. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� so 11.05. a ne 12.05. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na opravy farního kostela 
� ne 12.05. – 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 12.05. – v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi vystoupení 
žáků ZUŠ Pustá Polom ke Dni maminek 

� st 15.05. v 19.30 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� pá 17.05. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích  
       svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak      
       návštěvy nemocných na pokojích 
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� pá 17.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 18.05. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 18.05. a ne 19.05. – při bohoslužbách Svatodušní sbírka na 

Diecézní charitu 
� ne 19.05. –  ve 14.30 hod. na faře setkání rodičů s maličkými 

dětmi na téma Nenápadná krása – dodatečná oslava svátku 
maminek s nejmenšími 

� po 20.05. – v 19.30 hod. na faře setkání s rodiči dětí, které se 
připravují k letošní slavnosti 1. sv. přijímání 

� st 22.05. – v 19.00 hod. v kostele v Pusté Polomi generálka na 
Noc kostelů 

� pá 24.05. – od 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi Noc kostelů; 
program – viz příloha; zároveň prezentace nového uměleckého 
osvětlení kostela 

� so 25.05. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky 
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 25.05. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� pá 31.05. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 01.06. – v 08.00 hod. v kostele v Pusté Polomi 1. svatá 

zpověď dětí a v 08.30 hod. příležitost k přijetí sv. smíření pro 
jejich rodiny i pro ostatní farníky před slavností Těla a Krve Páně 

� so 01.06. –  v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 01.06. a ne 02.06. – při všech bohoslužbách oslava Slavnosti 

Těla a Krve Páně; při mši sv. v neděli v 10.30 hod. v Pusté Polomi 
také slavnost 1. sv. přijímání 

 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 11.05. a 25.05. v 18.00 hod.  
- v Podvihově 18.05. a 01.06. v 18.00 hod. 

� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE: 
- do 24.05. každý pátek na faře ve 13.00 hodin  
- v pátek 31.05. v kostele ve 13.00 hodin nácvik 

� SCHŮZKY PUSTOPOLOMSKÉ SCHOLY: 
- každý pátek na faře v 16.00 hodin  
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POZVÁNÍ PRO BÝVALÉ STUDENTY 
ARCIBISKUPSKÉHO GYMNÁZIA V KROMĚŘÍŽI: 

 
Také v naší diecézi se nacházejí studenti a absolventi 
Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Ti, kdo navštěvovali AG DO 
ROKU 1950 jsou zváni k setkání viz internetové stránky 

www.pustapolom.cz/farnost, plakátky (kostel, kaple) nebo se 
informujte osobně u P. Zdeňka. Pokud o bývalých studentech víte, 
dejte jim vědět. Asi to bude poslední možnost setkání v jejich životě. 
 

 

 

 

KUPTE DĚTEM KNÍŽKU 
 
 
 

 
 
 
 
 

Právě vychází knížka zajímavá nejen pro děti Děti se ptají, odborníci 
odpovídají. Vznikla na základě dětských dotazů. Stojí pouhých 99 Kč.  

Můžete si ji objednávat po bohoslužbách v sakristii do 12. května. 



 16

 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


