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Mimo Boha není štěstí, 
i kdyby se to po určitou dobu mohlo zdát. 

 
 
 
 
 

(F. Fernándes – Carvajal) 
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V TEMNÉ NOCI 
 

Měsíc červen je měsícem Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova. Ale můžeme klidně říci, že je též 
měsícem Eucharistie. Vždyť zpravidla právě 
v červnu slavíme svátek Božího Těla – slavnost 
Těla a Krve Páně. Koneckonců víme, že právě 
v Eucharistii – pod způsobami chleba a vína – 
dnem i nocí pulsuje pro nás Ježíšovo milující 
Srdce… 
 

Já o studnici vím, jež vody rozlévá 

i v temné noci. 
 

Tu věčnou studnici může ukrývat stín,  

kde vždycky najdu ji, já spolehlivě vím 

i v temné noci. 
 

Snad bez počátku je, snad ani nemá dna, 

však dobře vím, že vše v ní počátek svůj má 

  i v temné noci. 
 

Vím, že nic nemůže být v světě krásnější, 

že zem i nebesa tam žízeň konejší 

  i v temné noci. 
 

Vím, že je bez konce té studny hlubina 

a její podstatu že člověk nepozná 

  i v temné noci. 
 

Jas této studnice se nikdy nemění 

a světlo veškeré vychází pouze z ní 

  i v temné noci. 
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Ta věčná studnice je chlebem života 

a život dává nám jsouc uvnitř ukryta 

  i v temné noci. 
 

Je zde a svolává všechno, co živé je, 

ať blíže přistoupí a z ní se napije 

  i v temné noci. 
 

Ta živá studnice, po které toužil jsem, 

zde v chlebě života mi bude pokrmem 

  i v temné noci. 
 

Sv. Jan od Kříže 
 
 
 
 

 

OPALOVÁNÍ SE PŘED BOHEM 
 
 

Nejkrásnější modlitba je tehdy, když přicházíme před Pána, 
setrváváme před ním v tichu a díváme se na něho. Čím méně 
v modlitbě mluvíme, tím lépe se modlíme. 

Představte si malou holčičku, která přichází za svou 
maminkou, nic neříká, jen se jí dívá do očí. To je nejkrásnější setkání 
dítěte a matky.  

I vy se tedy zahleďte na Ježíše, zůstaňte v jeho přítomnosti                
a nic neříkejte. Můžeme říct, že se tak opalujeme před Bohem. Když 
se opalujeme, nepřemýšlíme o Slunci. Ale po hodině opalování 
zjistíme, že jsme se změnili.  

Když přicházíme před Eucharistii a setrváváme před ní, 
měníme se, i kdybychom při tom spali. I to může být modlitba, 
protože během ní absorbujeme moc, která z Eucharistie proudí… 

 
P. Elias Vella 
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EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 
 

A Eucharistie je také tématem našeho vzdělávacího cyklu na 
pokračování.  

Máme Krista ve svaté Hostii přijímat často. Ale jak často 
vlastně a z jakého motivu máme Eucharistii přijímat? O tom 
uvažujme dnes. 

Církevní přikázání nám říká, že katolický křesťan má 
povinnost přijmout Eucharistii alespoň jednou za rok – v době 
velikonoční. To je ovšem jen to minimum. Není to ideál! 

Říkávám dětem, že kdo chodí ke svatému přijímání jen 
z povinnosti – 1x za rok, to je katolík „na baterky“. A kdo nechodí ani 
jednou za rok, ten ty „baterky“ má už vybité.  

Křesťan nemá přijímat Eucharistii jen z povinnosti (1x za rok) 
nebo jen ze zvyku (na svátky). Křesťan má přijímat Eucharistii z víry  
a lásky. Jestli tomu věřím, že proměněná svatá Hostie není jen 
symbol, ale přichází ke mně můj živý Pán a Bůh a jestli mám Krista 
opravdu rád, tak po něm budu toužit co nejvíc. 

První křesťané přistupovali ke svatému přijímání při každé 
mši svaté. Z toho ta prvotní církev žila. A proto se jí tak dařilo! Žila 
z Eucharistie!  

A to je ideál i pro dnešní dobu: Tak jako nestačí tělo živit jen 
1x za rok nebo jen na svátky, podobně i duše potřebuje pokrm pro 
svůj plnohodnotný život. Ideálem, ke kterému jsme zváni, je tedy žít 
tak a ke svaté zpovědi chodit tak často, abychom pokud možno při 
každé mši svaté mohli přijmout také svátostného Krista – největší 
poklad a oporu  našeho života. Být na mši svaté a nejít při ní zároveň 
k přijetí svátostného Krista je totéž jako být na hostině, sedět                   
u bohatě prostřeného stolu a držet půst. Uvažujme sami: Je to 
moudré? 
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PTALI JSTE SE 
 

 Jaký dotazem nás obohatí mladí dnes? Tímto: 

Kde šli třeba Abrahám a Noe, když byl ráj zavřený? 
 
 Ano. Po pádu prvních lidí se ráj zavřel a nikdo (ani duše 
spravedlivých) neměl k Bohu přístup. Přístup k Bohu znovu otevřel 
až Ježíš svojí smrtí na kříži a svým zmrtvýchvstáním. Co se dělo do té 
doby s dušemi lidí, kteří byli dobří, spravedliví a opustili již tento 
svět? 
 Bible na více místech mluví o podsvětí či žaláři, nazývá jej 
slovy „předpeklí“, „šeól“, „hádés“. Můžeme si jej představit jako 
jakési temné místo či spíše stav, kdy duše spravedlivých ještě 
nemohou patřit na Boha. 

 Ve Vyznání víry říkáme, že 
Ježíš po své smrti „sestoupil do 
pekel“. Tím je myšleno právě ono 
místo. Mohli bychom použít výraz: 
„Sestoupil do říše zemřelých.“ 
 Ježíš Kristus svou duší, 
spojenou s jeho božskou osobou, 
sestoupil mezi tyto duše 
spravedlivých ne jako ten, kdo je 
podroben slepému zákonu smrti, 
ale jako Vítěz, Pán, Přemožitel 
smrti, jako ten, který „má klíče od 
smrti a podsvětí“ (Zj 1,18), jako 
ten, který svou smrtí zbavil moci 
toho, který má vládu nad smrtí, 

totiž ďábla. Ježíš sestoupil mezi duše spravedlivých jako jejich 
Spasitel a Osvoboditel a vyvedl je k Bohu. 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Téměř sto let řídili farnost Jan Umlauf a Šimon Lamla. Za  jejich 
farářování se udály rozhodující změny  v životě farnosti s důsledky až do 
současnosti. Jan Umlauf  (*1741 - † 1819) se narodil v Biskupicích na 
Moravě a v Pusté Polomi sloužil od r. 1766 až do konce svého života. Je  
zde i pohřben. Byl současníkem Quida Antonína Kalkreutera . V té době  
byla postavena fara (1777), farní kostel (1804) a stará škola (1790)i.  

Jako kněz se významně  podílel zejména na financování  fary. 
Od r. 1800 byl Jan Umlauf arcibiskupským úřadem povýšen na 
hradeckého děkana a v r. 1804 byl jmenován rovněž konzistorním 
radou a školním inspektorem nižšího školství. Všechny tyto funkce 
včetně děkanátu zastával jako polomský kněz ještě ve svých 79 letech.  
V roce 1790 se také zasloužil o dotování místa farního kooperátora 
z církevního fondu. 

 

... Stará škola na č. 33 , později  pošta, byla zbourána při demolicích v r.1961... 



 7

Šimon  Lamla (*1788 - † 1855), rodák z Komárova, přišel na pomoc 
faráři Janu Umlaufovi jako kooperátor v r. 1813,  ve svých 25 letech                
a zůstal zde po celý svůj život . Po smrti Jana Umlaufa se stal farářem               
a od r. 1847 zastával současně také funkci hradeckého děkana. Ve farní 
kronice, kterou vedl, popisuje některé události své doby :  

... vystěhování mnohých kyjovických rodin do uherského Banátu a  to,  

jak se najednou stali žebráky, když se jejich sen o nádherném životě 

rozplynul a jejich bídu, když po návratu své prodané chalupy již nemohli 

dostat zpět ... 

... návštěvu jeho šlechtické milosti olomouckého arcibiskupa Ferdinanda 

Maria hraběte Chotka v r. 1833 a jeho biřmování 500 polomských 

farníků ...  

... požár podvihovské kaple v r.1834... 

.... jak v r.1841 stařičký 87letý správce Vinzenz Schönaich z polomské 

tvrze č.p.70  odpálil 34 střel na oslavu primice barona Artura von 

Königsbrunn za přítomnosti Falkenhaynů, Sedlnických a tety primicianta 

Josefy , jejíž náhrobek na hřbitově v Pusté Polomi je zapsán v moderním 

dějepise umění Slezska ...  

... bezpočet chudáků, kteří se živili trávou, protože brambory v r. 1846               

a 1847 shnily už v zemi... 

Těžko si to dnes představit. Stejně jako velikost autority kněží jako byl 
Šimon Lamla, když  vedl boj proti alkoholu a polomští muži skládali  do 
jeho rukou  tuto přísahu: 

Ve jménu Pána Ježíše Krista přislibuji a odříkám se všeho páleného truňku, totiž 

gořalky, rozolky, araku a slibuji i též v jiných nápojích mírnost zachovati. Též 

chci všechnu hanbu skrze to od jiných trpěti a snášeti. K tomu mi  dopomáhej 

Bůh Otec, Syn a Duch Svatý.“ 

Šimon Lamla tedy jen nevyprávěl ve staré škole poutavé příběhy ze 
Starého Zákona  malým dětem.                                                                 (step) 

___________________________________________________________________________________ 
1. Snímek staré školy pod farní kaplí z r.1936 otiskujeme s laskavým svolením p. Leopolda Staffina 
z Kyjovic. V popředí stojí poštmistr Richard Staffin, vpravo  učitel Bohumil Čech. 
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MILÉ PŘIJETÍ 
 

 

Nestává se to dost často v dnešní uspěchané době, že se lidé na 
chvíli spolu zastaví, prohodí spolu pár slov, nebo jen tak letmo se na 
sebe usmějí. 

Já měla to štěstí, že jsem navštívila cizí farnost (ale známého 
pana faráře), kde jsem měla zadanou mši svatou. Protože zde 
nechodím do kostela, tak jsem ani pořádně nevěděla, kde je hlavní 
vchod (to mě nasměrovaly už nějaké farnice, které zde přicházely na 
mši svatou). Po vstupu do Vašeho chrámu jsem si hned u vchodu všimla 
velké cedule oznamující, že první dvě lavice vpředu jsou vyhřívané. 
Jelikož byla dost veliká zima, zaradovala jsem se, že tady budu mít 
skoro větší „luxus“ než ve své farnosti. Pomalu jsem vstoupila a kochala 
se krásou opraveného interiéru uvnitř chrámu. Když jsem přišla blíž, tak 
z pravé strany jsem viděla, že už tyto lavice jsou skoro zaplněné, tak už 
jsem se nechtěla tlačit a chtěla jsem si sednout do třetí lavice, která už 
teploučko nezaručovala. Avšak z předešlé lavice vyšla paní a nabídla mi 
místo vedle sebe ve druhé lavici. Byla jsem až dojatá jejím postřehem           
a starostlivostí o mě, cizí farnici. 

Pak mě přišel otec Zdeněk přivítat a sdělil mi, že se tady obětní 
dary nosí, a že je mohu nést sama a ukázal mi, odkud je mám 
vyzvednout. Když nastal ten okamžik, šla jsem se odebrat doprostřed 
chrámu pro obětní dary. Když jsem tam došla, s hrůzou jsem zjistila, že 
to sama neodnesu a hlavou mi proběhlo, jak to mám vzít. Ale netrvalo 
opět pár sekund a opět stejná farnice rychle ke mně přiskočila a misku 
s hostiemi mi pomohla odnést k obětnímu stolu. To byl pro mě další 
milý okamžik, který ve mně zanechal stopu, že lidé nejsou lhostejní                
a dovedou v pravý okamžik pomoci.  

Po mši svaté jsem navštívila v sakristii pana faráře                            
a pochválila mu jeho krásný interiér kostela i lidi v jeho farnosti. 

Proč Vám to píšu? 
Aby Vás to potěšilo a aby jste byli k sobě i nadále tak pozorní             

a laskaví a vážili si jeden druhého, ale také i lidí, které zrovna neznáte. 
farnice z Bolatic Borové 
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CO SE DĚJE PŘI JÁHENSKÉM SVĚCENÍ 
 

 
První část obřadu svěcení má své místo hned po evangeliu. 

Kandidáti svěcení jsou voláni jménem a každý z nich odpoví: „Zde 

jsem.“; tedy stejnou odpovědí, kterou dávali na Boží povolání 
Abrahám, Mojžíš, proroci, 
Panna Maria. Biskup 
kandidáty – po svědectví 
věřících – přijímá do 
společenství jáhnů. 

Po homilii položí 
biskup kandidátům svěcení 
šest otázek týkajících se 
jáhenských závazků: jedná 
se o   připravenost  k 
zasvěcení pro službu církve, 
pokornou a láskyplnou 
pomoc biskupům a kněžím v 
jejich práci, hlásání 
evangelia, závazek života 
v celibátu a  ustavičné 
modlitby breviáře. Poslední 
otázka jakoby všechny 
shrnuje: „Chceš vždycky žít 

podle příkladu Ježíše Krista, 

jehož tělo a krev budeš 

věřícím rozdávat?“ 

Dalším prvkem je slib 
úcty a poslušnosti biskupovi. 
Kandidát poklekne před 
biskupem a vloží ruce do 
jeho dlaní. Biskup slib 

Shlédni, prosíme, Bože, milostivě  

také na tyto své služebníky,  

které ustanovujeme k jáhenské službě,  

aby přisluhovali u tvého svatého oltáře. 

Prosíme, Pane, 

sešli na ně Ducha Svatého, 

ať je posiluje, aby darem tvé sedmeré 

milosti, 

věrně vykonávali posvátnou službu. 

Ať mají hojnost všech ctností:  

lásku nepředstíranou, 

horlivost v péči o nemocné a chudé,  

skromnou autoritu, ryzost a čistotu, 

věrnost a duchovní kázeň. 

Ať celým svým životem 

jdou za světlem tvých přikázání, 

a jejich bezúhonnost 

ať získává tvůj lid, aby je následoval; 

ať je jejich chloubou svědectví dobrého 

svědomí, 

ať jsou pevní a stálí 

a v Kristu ať vytrvají až do konce. 

Ať zde na zemi následují tvého Syna, 

který nepřišel, aby se mu sloužilo, 

ale aby sám sloužil, 

a jednou ať s ním kralují 

v tvém věčném království. 
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přijímá slovy: „Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal.“ 
Poté je v litaniích 

vzýván Bůh, aby na přímluvy 
svatých a celého nebe dal 
kandidátům jáhenství dary 
Ducha svatého. Kandidáti 
při litaniích na znamení 
naprosté odevzdanosti leží 

tváří k zemi (tomu se říká prostrace), ostatní věřící se modlí vkleče. 
Nejdůležitější částí svěcení je vkládání rukou, které má 

symbolizovat předávání daru Ducha svatého sestupujícího na 
budoucí jáhny, a konsekrační modlitba. Ta nejprve připomíná 
milosti, kterými Bůh zahrnuje svůj lid. Jádrem modlitby je epikleze – 
prosba o seslání Ducha svatého. Část modlitby biskupa za kandidáty 
svěcení, která se může stát také naší modlitbou, najdete v šedém 
rámečku. 

Následující obřady viditelným způsobem naznačují, co se 
odehrálo při svěcení. Přijetí štoly a obléknutí jáhenského roucha 
(dalmatiky), vyjadřují velkou změnu, která se v nově vysvěceném 
jáhnovi odehrála. Pak biskup jáhnům předá knihu evangelia se 
slovy: „Přijmi Kristovo evangelium, neboť jsi jeho hlasatelem. Věř 

evangeliu, uč evangelium, žij evangelium. Pozdravení pokoje 
s biskupem a mezi jáhny je vyjádřením společenství, do něhož byl 
jáhen včleněn. Při mši pak nově vysvěcení jáhni poprvé konají svou 
službu – přisluhují biskupovi kolem oltáře. 

Všechny vás zvu na jáhenské svěcení, které bude v sobotu 
22. června v 09.30 hod. v konkatedrále v Opavě. Z naší farnosti 
pojede autobus. Podrobnosti naleznete níže.  

 
Tak kéž to hezky prožijeme!  

 
bohoslovec Jakub Vavrečka 
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Na jáhenské svěcení bude z naší farnosti vypraven autobus. Pojede 

přes všechny obce farnosti. Vyjede 8:15 z Kyjovic, pojede přes 

P.Polom 8:25, Hlubočec 8:35, Podvihov 8:45. 

Zpět pojede 30 minut po skončení mše sv. opět přes všechny obce.  

Cena jízdého tam i zpět činí celkem 50 Kč. Ministranti a schola 

pravidelně sloužící v kostele a v kaplích – zdarma. 

Přihlašujte se po bohoslužbách u kostelníků do neděle 16.06.2013. 

 
 

 

PRAŠIVÁ 2013 
 

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé 
 

Srdečně zveme všechny děti 
předškolního a mladšího školního 
věku, ale také jejich rodiče či 
prarodiče na pondělí 1. července 
2013 na diecézní setkání s otcem 
biskupem Františkem Václavem 
Lobkowiczem na horu Prašivá v 
Beskydech. Téma „Kde jsou dva 

nebo tři, aneb cestou dvou bratří“ chce přiblížit výročí příchodu 
svatých Cyrila a Metoděje a zdůraznit zejména téma křesťanské 
spolupráce. Cílem setkání bude také ukázat a zakusit, že dva, tři 
nebo i větší skupina lidí dokáže mnohem více než jeden. 
Začneme v 10.00 v areálu Kamenité společným programem, který 
vyvrcholí slavením mše svaté otcem biskupem Františkem 
Václavem. Poté vystoupíme na horu Prašivá, kde budou kolem 
kostelíku sv. Antonína připraveny stanoviště. Stanoviště jsou 
zaměřena na činnosti, které člověk sám nedokáže, ale potřebuje 
spolupráci druhého a také na život a poselství svatých Cyrila                           
a Metoděje. V 15.30 setkání uzavře závěrečné požehnání. 
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Konkrétní zapojení do realizace pomoci, kde je nutná spolupráce, je 
pro děti připraveno již nyní. Na http://www.prasiva2013.cz naleznou 
příběh Elišky, která by potřebovala pořídit zvedátko do sprchy. Děti 
jí svými odpověďmi na otázku uvedenou na webu mohou pomoci jej 
získat. 
Z naší farnosti pojede autobus, který nás přiveze až na místo a zase 
zpět. Kdo byste měli zájem udělat si hezký den a budete chtít na 
Prašivou vyrazit tímto autobusem, prosím přihlaste se u Barbory 
Holoubkové (mobil 731 625 826, bholoubkova@gmail.com). 
Podrobnější informace dostanou děti v náboženství.  
Více informací o setkání naleznete na www.kpc-ostrava.archa.info 
 

Barbora Holoubková 
 

 

POUŤ NA VELEHRAD 
 

MO KDU-ČSL Pustá Polom pořádá 5.7.2013 poutní zájezd na 
Velehrad na slavnosti svatých Cyrila a Metoděje s odpolední 
zastávkou na zámku v Buchlovicích.  
Cena zájezdu je 230,- Kč.   
 
Odjezdy: Budišovice………….. 5:30 ze zastávky autobusů 
                 Hlubočec…….………. 5:45 ze zastávky „točna“ 
                 Pustá Polom………… 6:00 z autobusového stanoviště 
                 Kyjovice………………. 6:10 ze zastávky „hasičská zbrojnice“  
 
Zájemci se mohou hlásit:  
v Budišovicích u pana Jiřího Pchálka  
v Hlubočci u paní Anny Tvarůžkové  
v Pusté Polomi u paní Dany Krajzlové a Jana Vavrečky  
v Kyjovicích u pana Jaroslava Grygara     

 
 
 
 

Jan Vavrečka 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
� po 03.06. – odpoledne návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 03.06. – v 17.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření              

a v 18.00 hod. mše svatá  
� st 05.06. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� st 05.06. –  v 17.30 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření   
       a v 18.00 hod. mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 
� mimořádně ve čt 06.06. –  v 16.00 hod. na faře setkání rodičů 

s maličkými dětmi na téma Rodina, kde spolu žijí velcí i malí 
� pá 07.06. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� pá 07.06. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; oslava svátku 

společná při mši sv. v Kyjovicích v 18.00 hod. 
� so 08.06. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky  
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 08.06. – ve 14.00 hod. na faře příprava ke sv. biřmování 
� ne 09.06. – 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 09.06. – poslední možnost odevzdat soutěžní práce k Roku 
víry na téma Proč věřím, co mi víra dává do života, do rodiny 

� po 10.06. – v 18.45 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� pá 14.06. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� pá 14.06. –  v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 15.06. – mimořádně v 09.30 hod. na faře ministrantská 

schůzka 
� so 15.06. – v 11.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí sv. 

manželství p. Radek Kerlin a sl. Zuzana Kudělová 
� so 15.06. – v 18.00 hod. v kapli v Podvihově patrocinium sv. Víta 
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� so 15.06. a ne 16.06. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 
v Pusté Polomi na opravy farního kostela 

� ne 16.06. – v 09.00 hod. v kapli v Kyjovicích patrocinium sv. Víta 
� ne 16.06. – v 15.00 hod. pobožnost u kaple sv. Antonína za 

Pustou Polomí 
� pá 21.06. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích  
       svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak      
       návštěvy nemocných na pokojích 
� so 22.06. – v 09.30 v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 

v Opavě mše svatá s jáhenským svěcením našeho bohoslovce 
Jakuba Vavrečky 

� so 22.06. – ve 14.00 hod. na faře přezkoušení biřmovanců               
z 2. okruhu témat (svátosti) 

� so 22.06. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi adorace                     
a slavnostní nešpory vedené jáhnem Jakubem u příležitosti 
jáhenského svěcení; mše svatá v Hlubočci nebude!!! 

� ne 23.06. – při bohoslužbách sbírka na TV Noe 
� pá 28.06. – pro děti a jejich rodiny zakončení školního roku 

Program: v 16.15 hod. – v kostele v Pusté Polomi příležitost 
k přijetí sv. smíření před prázdninami; v 17.00 hod. tamtéž mše 
svatá; po mši svaté na farní zahradě táborák s opékáním 
špekáčků a s programem; špekáčky s sebou!!! 

� so 29.06. – v 09.30 hod. v katedrále v Ostravě kněžské svěcení 
jáhna Jakuba Dominika Štefíka, který v naší farnosti konal 
prázdninovou praxi; s ministranty pojedeme společně; kluci               
a rodiče budou informováni zvláštním listem 

� ne 30.06. – v 07.30 hod. v kapli v Hlubočci patrocinium sv. Jana  
a Pavla 

 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 08.06. v 18.00 hod.  
- v Podvihově 15.06. a 29.06. v 18.00 hod. 

� NEDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÁ:   
- v Hlubočci 23.06. v 18.00 hod.  
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MOŽNOST UBYTOVÁNÍ V PRAZE 
 
Chystáte se o dovolené či o prázdninách do Prahy? A víte, že přímo 
na Hradčanech máte i možnost ubytování v areálu kapucínského 
kláštera? 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 
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