
BŘEZEN 2011BŘEZEN 2011BŘEZEN 2011BŘEZEN 2011    
    
 

 

 

 

 

ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM 
 

 
 

Z obsahu: 
 

� Až jednou ……….…………..………..…....…...…....  02 
� Náruč Kristova ………….……....…………..…..…... 03 
� Rosteme v poznání …..……………..………..……... 04 
� Ptali jste se …….…………………………………...... 05 
� Rok křtu ………….……..………..…………..…….... 06 
� Natáčení Noelandu ….…….………………..…….… 07 
� Farní tábor 2011 …..……………………………...…. 08 
� Dík otce biskupa …..…………………..………….… 09 
� Spolčo mládeže ……………………………………... 10 
� Chrámový sbor ………...…………………………..... 11 
� Opravy farního kostela ……………………………. 12 
� Informační servis …………………………………… 14 
� Dětská stránka ……………………………………… 16 

 
 
 
 
 
 

Bez Stvořitele 
se stvoření ztrácí v nicotě. 

 

(Gaudium et spes) 
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Až jednou budeš opuštěn 
a cítit se tak sám, 
vzpomeň si, jak zakoušel jsem 
úzkost Getseman. 
 
Až jednou ukážou ti záda 
všichni, jimž důvěru jsi dal, 
vzpomeň si, jak Petr třikrát zapíral. 
 
Až jednou lidská zloba  
zasadí ti rány, 
vzpomeň si na bolest  
mého bičování. 
 
Až jednou život ti kříž přichystá 
a těžký bude se ti zdát, 
vzpomeň si, jak přijal jsem ho rád. 
 
Až jednou už sám neuneseš 
svoje břemeno, 
vzpomeň si, Šimon vzal můj kříž 
na své rameno. 
 
Až jednou, možná dvakrát, stokrát 
upadneš a budeš to chtít vzdát, 
vzpomeň si, jak vysílen  
našel jsem sílu vstát. 
 
 

Až jednou… 
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Až jednou nemoc připoutá tě k lůžku –  
třeba i náhle, nečekaně, 
vzpomeň si, jak ke kříži přibili moje dlaně. 
 
Až jednou smrti nablízku 
„Odpusť mi, Pane!“ tvé rty zašeptají, 
vzpomeň si, nepochybuj, věř: 
Ještě dnes budeš se mnou v ráji. 

-rj- 
 

 
 

„Celé dějiny jsou návratem do té náruče děsivé čekající. 
      Celé dějiny jsou útěkem před tou náručí děsivě čekající.“ 

Jan Zahradníček 
 
Rozpažené ruce Krista Ježíše na kříži tvoří náruč, která touží po 
tom, aby mohla všechny obejmout. 
Je to náruč „čekající“, je to náruč milující, konejšící, laskající, 
hřející, je to náruč živá, ochranná, přátelská, je to náruč 
bezbranná i mocná, je to náruč „Hráče vítězných proher“, je to 
náruč, jež touží po tom, aby se všem mohla dát, s celou svou 
nikdy nekončící láskou. 
Je to náruč, která v Getsemanech v hrůze objímala naději, 
kterou Jí sesílal Nebeský Otec, je to náruč, která přijala desítky 
ran a chrchlů, je to náruč, která nesla všechnu tíhu našich 
hříchů, je to náruč, která v křečích a bolestech dokonala 
probodnuta hřeby na pahorku Golgoty. 
To je náruč, která čeká, až se Jí necháme obejmout, to je náruč, 
která čeká, až Ji my sami obejmeme... 

Náruč Kristova 
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Její objetí nebere objímanému vzduch z plic, neláme mu žebra, 
nesvazuje. Její objetí nevzbuzuje v objímaném dojem, že je jen 
společenským aktem bez hlubšího obsahu a vztahu k němu. Její 
objetí dává objímanému pocit jistoty, že je milován, a to tak, jak 
to nikdo jiný nedokáže. 
Zanedlouho přijdou dny, kdy vtělená Láska úpěla ve strašlivém 
utrpení na kříži. Její rozevřená náruč čeká na to, že Její smrt 
neučiníme zbytečnou, že přestaneme objímat věci tohoto světa 
a především sebe a vrhneme se se vší vášní svého lidství do 
náruče Toho, který nám slíbil, že s námi bude až do konce 
světa. 
Je to „náruč děsivě čekající“. Zachraňme se „návratem“ do Ní, 
neohrožujme své životy „útěkem“ od Ní. A to ne proto, že nám 
holt nic jiného nezbývá, nýbrž z lásky k této náruči. Z lásky             
k Tomu, který pro nás umřel. 
„Beránku, děkuji, marně jsi neumíral!“ (Karel Kryl) 
 

Libor Rösner – převzato z časopisu OKNO 
 

 
Po zamyšlení nad dějinami svátosti smíření můžeme 

společně uvažovat o prožívání této svátosti v současnosti. 
Avšak dříve ještě se zamysleme nad účinky svátosti smíření. 
Tedy zamysleme se nad tím, proč vlastně máme ke sv. smíření 
chodit, co s námi tato svátost dělá. 
 Odpouští nám hříchy. To víme. Ale tato svátost s námi 
dělá mnohem víc! Také nám odpouští tresty a posiluje nás               
v boji se zlem. Pár slov k tomu: 
- Odpuštění trestů: Bůh je spravedlivý. Dobro odměňuje a zlo 
trestá. Tak to uvádí jedna z šesti základních pravd víry. Každým 
hříchem na sebe stahujeme něco, co si musíme vytrpět. 

Rosteme v poznání 
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Škodíme si. Čím častěji však přistupujeme ke sv. smíření, tím 
větší část trestů za hříchy se nám odpouští. 
- Posila pro boj se zlem. Svátost smíření není jen „mašina na 
rozhřešení“. Je to vlastně i jakýsi duchovní doping. Dává sílu 
pro boj se zlem. Zažili jste to také, jak snadno se po svaté 
zpovědi bojovalo? Jestli se nám zdá, že se nám málo daří, 
možná je to právě proto, že si málo chodíme pro tu svátostnou 
posilu. Zkusme chodit pravidelně a třeba sami na vlastní kůži 
zakusíme, co to s námi udělá.  

Někteří duchovní vůdcové doporučují tzv. preventivní 
zpověď. V žádném případě to neznamená, že by bylo možno 
zpovídat se z hříchů předem, ještě dříve než nastanou. To je 
nesmysl. Jde o něco jiného: Když člověk cítí, že slábne, že 
hrozí nebezpečí pádu, nemá čekat, až upadne, ale přijít si jaksi 
preventivně právě pro tu svátostnou posilu. Vyzná ty hříchy 
(byť maličkosti), které se už staly, a rozhřešení mu přinese 
zároveň posilu pro boj s hříchy, které teprve hrozí. 

Samozřejmě nejdůležitějším účinkem sv. smíření je 
odpuštění hříchů. O tom zase příště… 
 
 

  
 Schránky na dotazy jsou již nejen v kostele, ale také ve 
všech kaplích. Zatím (tedy alespoň v době přípravy časopisu) 
jsou prázdné. Neznamená to však, že by nebyl zájem se ptát. 
Setkávám se s různými dotazy položenými ústně a věřte, že 
leckteré jsou velmi zajímavé. A nejsou to jen lidé dospělí. Ptají 
se i děti a mládež. Pro toto číslo farního časopisu vybírám jeden 
velmi zajímavý dětský dotaz, který zazněl při přípravě na 1. sv. 
přijímání: Poradíte nám, co máme dělat, až budeme v pubertě 
a budeme zlí?  

Ptali jste se 
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 Milý brácho, vzpomněl jsem si při té příležitosti na jeden 
hezký vtip: Baví se dva výrostci. Jeden povídá: „Nechám se 
tetovat!“ Druhý na to: „A co rodiče? Přežijou to?“ – „Jo, naši 
s tím souhlasí.“ – „Tak proč se teda chceš nechat tetovat???“ 
 To víš, s někým ta puberta tříská pořádně. Ale na druhou 
stranu vůbec to neznamená, že když člověk přijde do období 
dospívání, tak je automaticky zlý. To záleží na každém, co ze 
sebe udělá. Věř mi, že jsem potkal už hodně puberťáků,                    
a mnozí z nich byli perfektními kluky a holkami. 
 Tři rady Tobě i všem, kdo chtějí pubertu přežít dobře, přece 
jenom dám:  

1. Vyhýbej se špatným kamarádům. 
2. Věř tomu, že dospělí mají přece jen trošku víc 

zkušeností, než Ty, a nechej si poradit. 
3. Choď pravidelně a často ke svaté zpovědi a ke svatému 

přijímání. Pán Ježíš sám Ti takto pomůže tímto obdobím 
projít. 

Držím Ti palce a rád Ti v tom budu pomáhat! 
 Tvůj P. Zdeněk 

 
Rok křtu – připomínáme si výročí křtu 
Rok 2011 je druhým rokem přípravy na 
cyrilometodějské jubileum a věnuje se 
svátosti křtu. Návrhem, jak si během tohoto 
roku připomenout vlastní křest, je tzv. 
„k řestní kniha“, kterou si v každé vesnici 
naší farnosti spolu s dětmi a mládeží 

připravíme. Jak? V neděli 6. března 2011 dostanou všechny děti 
a mládež naší farnosti kartičku, kterou si odnesou k vyplnění 
domů a na kterou doplní své jméno a datum křtu. Pokud někdo 

Rok křtu 
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neví přesné datum svého křtu, je možné jej dohledat v matrice 
pokřtěných v místě, kde byl pokřtěn.  
Vyplněnou kartičku donesou příští neděli na mši svatou. 
Kartičky budou nalepeny v tzv. „knize pokřtěných“, kterou si 
budete moci prohlédnout v každé vesnici v kapli nebo v kostele.  
Každou neděli v roce 2011 si pak budeme připomínat, kdo 
v daném týdnu slaví výročí křtu, vzpomeneme na ně modlitbou 
a přitom si můžeme více uvědomit, že my všichni vytváříme 
společenství, které spojuje křest. 

Barbora Vavrečková 
 

Nápady na dobu postní 
A ještě něco: Doba postní je dobou přípravy na obnovu křtu. 
Katechetické a pedagogické centrum při Biskupství ostravsko-
opavském připravilo pro rodiny s dětmi velmi hezký materiál 
pro neděle doby postní. Jedná se o pouhých 8 stran, v nichž jsou 
obsaženy velmi hezké praktické nápady, jak si v rodině 
společně připomenout, co to pro nás znamená, že jsme pokřtěni, 
a jak to dětem poutavým způsobem přiblížit. Moc jej rodinám 
s dětmi doporučuji. Bude zdarma k dispozici v sakristii po 
bohoslužbách v sobotu 05.03. a v neděli 06.03. 

P. Zdeněk 

 
Milí rodiče,  
když jsme byli v říjnu 2010 s dětmi na prohlídce TV Noe, 
nabídli nám lákavou možnost zúčastnit se natáčení pořadu 
Noeland. Tento 20 minutový pořad je určen pro děti a provází 
jím a děti nejen baví, ale i vyučuje profesionální klaun Roberto 
se svým kamarádem Kekulínem. Dětem společně předvedou 
nová kouzla, nová ponaučení a děti si s nimi budou hrát, smát 
se a dovádět.  

Natáčení Noelandu 
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Natáčení by se děti od 5 do 8 let zúčastnily v pátek 1. dubna 
2011. Pojede s nimi jako doprovod Barbora Vavrečková              
a P. Zdeněk, ale mohou s nimi jet také jejich rodiče.  
Natáčení proběhne od 9.00 do 12.30 a pojedeme na něj vlastním 
autobusem. Místo a čas odjezdu bude přihlášeným upřesněn. 
Hlásit se můžete u Barbory Vavrečkové 
(barbora.vavreckova@seznam.cz, 731 625 826) do 14. března 
2011. Natáčecí studio má omezenou kapacitu (15-20 dětí), 
přihlaste se tedy co nejdříve! 

         

P. Zdeněk Šimíček a Barbora Vavrečková 
 

 
Pod záštitou Římskokatolické farnosti 
Pustá Polom srdečně zveme holky              
a kluky, kteří budou mít za sebou             
2. třídu a před sebou maximálně                  
9. třídu, na již tradiční letní stanový 
tábor, tentokrát v Podhradí. Tábor se 
koná od 13. do 23. 8. 2011. 

A co nás čeká? Nocování pod stany 
v přírodě, společné hry, výpravy po 
okolí tábořiště, přemýšlení o sobě,                      
o druhých, o světě a o Bohu, praskání 
ohně u táboráku, studená voda v tůňce, 
tma na hlídkách, prázdninové lásky:-)               
a snad i opravdoví přátelé... Tábořiště je 
bez dodávky elektřiny, spíme ve stanech 
s podsadou, dostatečná hygiena a pitná 
voda jsou zajištěny včetně lékařského 
dohledu. 

Farní tábor 2011 
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Přihlášku si můžete vyzvednout u Barbory Vavrečkové, které ji 
také vyplněnou spolu s penězi odevzdejte do 1. 5. 2011. Cena 
za pobyt, dopravu a stravu je 1 950 Kč. Cena pro účastníky 
tábora byla vždy stanovována tak, aby nepřekračovala výdaje, 
tábory nikdy neměly za cíl finanční zisk. Jestliže máte možnost 
přispět na zajištění tábora, velmi nám to pomůže. Kromě 
finanční podpory uvítáme také případnou potravinovou pomoc. 
Předem děkujeme za jakýkoli sponzorský dar. 
Další informace vám rádi poskytneme: Barbora Vavrečková, 
Horní 381, 747 69 Pustá Polom, e-mail Barbora. 
Vavreckova@seznam.cz, mobil 731 625 826. 
Informace a fotky z některých předchozích táborů najdete na 
www.tabor.websnadno.eu 
Těšíme se na ty, kteří s námi už pravidelně jezdí, ale i na ty, 
kteří s námi pojedou poprvé! 

Barbora Vavrečková 

 
Milí koledníci, 
začátkem ledna jste se zapojili do krásné 
akce, která se nazývá koledování. Jak víte, 
mudrci z východu přinesli nově narozenému 
Pánu vzácné dary. Vy jste svým 
koledováním pomohli nesmírně velkému 

množství lidí v naší diecézi stát se také mudrci, protože jejich 
dary, které Vy jste vykoledovali, umožňují pomáhat těm, kteří 
pomoc potřebují. Tím se vlastně stávají jakousi obdobou 
chudobného Dítěte, které se narodilo v Betlehemských jeslích. 
Jak dobře víte, řekl Pán svým učedníkům: cokoliv uděláte 
jednomu z mých maličkých (potřebných), mně jste udělali. 
Vám se podařilo v naší diecézi vykoledovat kolem 12 milionů 

Dík otce biskupa 
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korun. Je to nový rekord v historii Tříkrálových sbírek, a to vše 
díky Vám, kteří jste se zapojili a darovali Pánu také dar – dar 
svého času. Prožili jste i trochu zimy, ale doufám, že jste byli 
dobře oblečeni. Možná Vás někde potkala nevraživost či zloba. 
Víte, za koho se máte modlit. Ne proto, že nic nedal, ale proto, 
že má tvrdé srdce. Moc Vám, milí koledníci, děkuji a vyprošuji 
Vám Boží požehnání. 

���� František Václav, biskup ostravsko-opavské diecéze 
 
P.S. A za rok to jistě zopakujeme, že? Doufám, že i Vy prožíváte 
radost z úspěchu. 
 

  
 
 
 
 
 

Tak jsme se poprvé sešli. A snad nám 
bylo fajn. A všem ostatním sdělujeme:  
Naše spolčo bude spolčem otevřeným, 
to znamená, že kdykoliv kdokoliv 
z mládeže od 14-ti let bude chtít přijít 
mezi nás, bude zván a vítán. 

Na čem jsme se domluvili? Budeme se scházet jednou měsíčně, 
zpravidla 4. sobotu v měsíci v 18.00 hodin na faře. Předem si 
vždy zvolíme téma setkání. K tomuto tématu doma shlédneme 
v internetovém archívu České televize asi dvacetiminutový díl 
pořadu pro mládež Exit 316. Budeme mít měsíc na to, abychom 
nad zvoleným tématem i danými impulsy uvažovali, abychom 
přemýšleli, jak se téma dotýká nás. Samotné spolčo zahájíme 
vždy krátkou modlitbou a hrou, prodiskutujeme zvolené téma            
a pro ty, kdo budou chtít, bude pak možnost tiché adorace před 
vystavenou Nejsvětější svátostí v kostele, abychom to, co se nás 
dotkne, mohli prodiskutovat i s Pánem a aby tak on sám vléval 
světlo a sílu do našich životů. 

Spolčo mládeže 
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A teď konkrétně: Zajímá Tě téma konflikt ? Tak se mrkni na 
internetovou adresu  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10109769637-exit-
316/306298380190004-konflikt/ a uvažuj, jestli a jak se toto 
téma dotýká tvého života. Chceš k tomu něco říct ostatním? 
Prožil(a) jsi nebo prožíváš v tomto směru něco, co může 
obohatit i druhé? Nebo potřebuješ k tomu něco slyšet? Případně 
chceš to předložit i živému Kristu v Eucharistii? Pak přijď mezi 
nás v sobotu 26.03. v 18.00 hodin na faru v Pusté Polomi. 
Budeš srdečně vítán(a). 

 Za spolčo P. Zdeněk 

 
 „Kdo miluje, ten zpívá.“ Tak nějak to řekl snad kterýsi 
svatý. A je to pravda. Zpěv je vyjádřením radosti, lásky, ale 
také víry. A kdo zbožně zpívá, dvakrát se modlí. 
 Snad máme ještě v živé paměti návštěvu chrámového sboru 
z Melče v době vánoční. Bylo to krásné. Nám zatím chrámový 
sbor chybí. Mnozí vzpomínají na velký chrámový sbor, který tu 
kdysi byl. Jsem moc vděčný, že někteří nejen vzpomínají, ale 
chtějí jeho činnost znovu obnovit. Moc tomu fandím a moc vás 
zvu. 
 Měl bych představu, že by to byl sbor opravdu celé naší 
farnosti, který by tvořili zájemci nejen z Pusté Polomi, ale                 
i z ostatních vesnic, které do naší farnosti patří. Tento sbor by 
pak samozřejmě zpíval nejen v Pusté Polomi, ale právě také              
i v kaplích vesnic, ze kterých budou jeho členové. Chtěl bych 
moc pozvat vás, kteří jste tvořili chrámový sbor nebo sbory 
v kaplích za bývalých dob. Pojďme spojit své síly! Pozvěte               
i své přátele, mnozí jsou už třeba na zaslouženém odpočinku            
a možná se doma i docela nudí a rádi by měli nějaké 
společenství, ve kterém by mohli udělat něco hezkého                     

Chrámový sbor 
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a užitečného. Ale chci pozvat zvláště také mladé. Slyšel jsem          
o mladých, kteří kdysi tvořili scholu a dnes už jsou ženatí                
a vdaní, mají své rodiny. Moc vás zvu – pojďme se vrátit ke 
zpěvu, tentokrát do chrámového sboru. Pozvěte i své bývalé 
kolegy nebo současné přátelé. Moc zvu i starší mládež. Pozvěte 
i svoje vrstevníky, svoje rodiče, zkuste oslovit nové členy. 
Repertoár písní bychom pak rádi vybírali nejen ze starých 
kvalitních věcí, ale také z nových zpěvů. Zatím bychom zpívali 
na velké svátky a bude-li nadšení, pak třeba i něco navíc. 
Nacvičovat se bude v teple na faře. První informativní schůzka 
bude v pátek 4. března v 19.00 hod. Na ní si domluvíme 
termíny setkávání i ostatní potřebné. 
 P. Josef Olejník říkával, že mše svatá je největší událost ve 
vesmíru, a proto musíme do ní vložit to nejlepší, co v nás je. 
Vložme to nejlepší i my v naší farnosti. Věřím, že na to máme. 
Moc o to prosím. A moc se na to těším.  

P. Zdeněk 

 
 A co nového s kostelíčkem? Přijměte, prosím, několik 
základních informací a závěrů, k nimž dospěla Farní rada na 
svých setkáních 07. a 14.02.2011. 
 Pan Vladislav Kos (ředitel MAS – Místní akční skupiny 
Opavsko) seznámil FR (Farní radu) s posláním a prací MAS 
Opavsko. Pí Dybowiczová (technická administrátorka)                   
a P. Zdeněk seznámili FR s naceněním všech potřebných prací 
v interiéru kostela. Celková potřebná částka pro rekonstrukci 
elektrických rozvodů, omítek, obnovy presbytáře, osvětlení, 
vytápění lavic a výmalby kostela činí cca 1.620.000 Kč. 
Vzhledem k zamýšlenému výběrovému řízení ale také inflaci se 
však může změnit. Pokud jde o obnovu presbytáře, FR zamítla 
keramickou dlažbu a rozhodla o realizaci dlažby mramorové. 

Opravy farního kostela 
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Zpracování žádosti o finanční podporu ze zdrojů EU je velmi 
náročné. Tohoto úkolu se ujal p. Kos s tím, že bude potřebovat 
spolupracovníky z našich řad. Je třeba, aby do projektu byly 
zapojeny děti, mládež i dospělí, je třeba zpracovat historii 
života farnosti, zmapovat aktivity ve farnosti (včetně 
fotodokumentace a počtů účastníků jednotlivých záležitostí), 
zmapovat, co se kolem kostela již proinvestovalo za posledních 
5 let, popsat spolupráci farnosti, obce a jednotlivých složek             
v  obci a provést komunitní plánování do budoucna, aby bylo 
jasné, jak kostel bude žít a vytvářet společenství v obci. 
Členové FR si rozdělili p řípravné práce na projektu, zvláště 
řešení preferenčních kritérií. Moderátorem přípravných prací 
bude p. Vít Čerbák (místostarosta obce), samotný projekt 
zpracuje ředitel MAS Opavsko -  p. Kos. Děkujeme obci Pustá 
Polom za vstřícné gesto: Dle sdělení p. místostarosty náklady 
na zpracování projektu zaplatí obec. 
 Výzva k podání žádostí na MAS bude vydána v březnu až 
dubnu, žádost na MAS se podává v květnu, konečné výsledky 
budou k dispozici v říjnu až listopadu. Pan místostarosta Čerbák 
informoval o tom, že již byla schválena podpora ze strany obce 
na opravy kostela ve výši 100.000 Kč. Dalších 100.000 Kč pak 
obec investuje do prací spojených s kácením líp, frézováním 
pařezů a výsadbou nových stromů na hřbitově. 

FR rozhodla o zakoupení mramorové dlažby                          
o rozměrech 40x40 cm a tloušťce 3 cm do presbytáře. Bude se 
jednat o italský mramor Kavala. Po zakoupení mramoru zbytek 
vlastních finančních prostředků bude ponechán na řešení 
kanalizace kolem kostela. Obec Pustá Polom spolu s hasiči 
pročistí na jaře stávající kanalizaci. Následně bude řešena 
otázka její opravy. V případě nutnosti nové kanalizace vyjde 
tato akce dle tabulek na cca 255.000 Kč. V případě provádění 
prací svépomocí se však můžeme dostat na zhruba poloviční 
cenu. Děkujeme za další vstřícné gesto ze strany obce Pustá 
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Polom: Dle vyjádření p. místostarosty obec poskytne 
pracovníky na provádění těchto prací. Protože se takto ušetří 
značné prostředky, FR pověřila pí Dybowiczovou naceněním 
drenáží, které bychom takto mohli realizovat z vlastních zdrojů 
již v tomto roce. 

Jak vidět, bude penízky kam dávat. Díky za vaši 
obětavost při sbírkách, díky za vaše dary i mimo sbírky! Díky 
za každý „otisk prstu“ na tomto velkém společném díle! Tento 
dík kéž je i prosbou o další nadšení, pomoc, podporu                         
a spolupráci! 
 

 A ještě jedna prosba: Součástí žádosti o finanční podporu 
ze zdrojů EU podávané na MAS Opavsko je také zpracování 
průzkumu návštěvnosti kostela, a to nejen návštěvnosti 
pravidelné, ale i příležitostné, a to nejen pokud jde o obyvatele 
Pusté Polomi, ale také obyvatele okolních obcí, které do 
farnosti patří. Moc prosíme: Přijměte vlídně ty naše farníky, 
kteří budou konáním průzkumu pověřeni a zazvoní u vašich 
domovů. I toto je cesta, jak získat další body k úspěšnosti 
podávané žádosti. 

Za Farní radu P. Zdeněk 
 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� po 28.02.  – v Podvihově mimořádně v 07.30 hod.  
      příležitost ke svátosti smíření a v 8.00 hod. mše svatá  
� po 28.02.  – výlet žáků z náboženství do aquaparku  
      v Bohumíně; bližší informace žáci i rodiče dostali na  
      zvláštním listu; sraz přihlášených na faře ve 12h. 
� st 02.03. – v Hlubočci v 16.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 17.00 hod. mše svatá 

Informační servis 
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� mimořádně ve st 02.03. – v 19.00 hod. na faře Hledání cest 
– příprava dospělých ke svátostem 

� pá 04.03. – návštěvy nemocných v domácnostech 
� so 05.03. – příprava dětí k 1. sv. přijímání nebude! 
� st 09.03. – Popeleční středa: den přísného postu; mše svaté 

s udílením popelce budou v 16.30 v Kyjovicích a v 18.00 h. 
v Pusté Polomi 

� pá 11.03. v 8.30 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 
příležitost ke sv. smíření, bohoslužba slova se sv. 
přijímáním a návštěvy nemocných na pokojích 

� so 12.03. v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 12.03. v 15.30 hod. v RC v Hrabyni mše sv. s udílením 

popelce 
� ne 13.03. v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. s udílením 

Popelce 
� po 14.03. – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava 

dospělých ke svátostem 
� so 19.03. – slavnost sv. Josefa; oslava svátku společná při 

mši sv. v Pusté Polomi v 08.00 hodin  
� ne 20.03. – při mši sv. v Kyjovicích sbírka na opravy kaple 

a v Pusté Polomi sbírka na opravy farního kostela 
� so 26.03. v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 26.03. v 18.00 hod. na faře spolčo mládeže 
� ne 27.03. – při bohoslužbách sbírka na potřeby diecéze 
 
 
Doplňující informace k ročnímu vyúčtování v P. Polomi: 
K ceně 12.000 Kč za zhotovení sochy Krista na hřbitově, jak 
bylo uvedeno v minulém čísle Přístavu, je třeba ještě přičíst 
dalších 15.000 Kč za pozlacení. Celkem tedy 27.000 Kč. 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny:  

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


