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Hlásejte evangelium,  
a když bude potřeba, tak i slovy… 

 

(Sv. František bratřím) 
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BOŽÍ DRAHOKAM 
 

 

Dobrý Bože, jsem Tvůj drahokam. 

 

Jsem drahokam,  
protože nikdo jiný není takový,  

jako jsem já. 
 

Protože jen já chodím, jak chodím. 
Protože jen já mluvím, jak mluvím. 

Protože jen já se tvářím, jak se tvářím. 
Protože jen já skáču, jak skáču. 

Protože jen já zpívám, jak zpívám. 
Protože jen já se směji, jak se směji. 

Protože jen já pláču, jak pláču. 
Protože jen já jsem takový, jaký jsem. 

 
 
 

Dobrý Bože, 

 

takového, jaký jsem, 

mě do náruče vem  

a pomáhej mi být,  

jakým mě chceš mít. 
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EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 

 
 

 

Pojďme znovu rozjímat nad motivy, proč se doporučuje nejen 
o svátcích ale co nejčastěji, pokud možno při každé mši svaté, 
přijímat Ježíše ve svaté Hostii. 

 
 Sv. apoštol Petr píše: „Buďte střízliví a bděte, protože váš 
protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl 
zhltnout.“ (1Petr 5,8) 
 Představme si, že by právě při naší prázdninové návštěvě 
ZOO utekl z klece lev. Asi bychom si rychle pomáhali do bezpečí. 
Snad se nám na našich prázdninových cestách nic takového 
nepřihodí. Ďábel, který jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by 
mohl zhltnout, je však realitou. Realitou děsivější než skutečný lev. 
Neboť lev nám může vzít pouze pár desítek let života a zlikvidovat 
naše tělo. Ďábel může na celou věčnost zlikvidovat duši – tu naši                
i našich dětí a vnoučat. Proto máme být střízliví a bdít. 
 Eucharistie bývá nazývána pokrm silných. Svatý Karel 
Boromejský studoval na univerzitě v Padově. A to bylo město 
pověstné svou zkažeností. Svatý Karel zůstal pevný – nezkazil se. 
Když se ho později ptali, jak to dokázal, jeho odpověď byla prostá: 
„Chodil jsem pravidelně ke Stolu Páně.“ 
 Možná ani netušíme, jak významně můžeme prospět svým 
dětem a vnoučatům, když je naučíme co nejčastěji přistupovat ke 
svátostem. Před kolika negativními vlivy je ochrání pravidelný úklid 
duše a přijímání pokrmu silných! 
 Ale jde také o nás. Víme, jak to chodí: Nějaký infarkt, nějaká 
mrtvička, nějaká dopravní nehoda, … a duše jde na věčnost. Jde o to 
žít tak a ke svátostem přistupovat tak často, abychom, i kdyby nás 
Bůh povolal z tohoto světa náhle, nebyli překvapeni a nezničili svou 
věčnost. Eucharistie nám pomůže… 
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PTALI JSTE SE 
 

Školní rok 2012/13 je za námi. Bylo hodně hezkých věcí, za 
kterými je možno se ohlédnout. Ohlédněme se třeba za žáky 4. třídy 
ZŠ v Pusté Polomi. Jsou mezi nimi i takoví, kteří opravdu nad Božími 
věcmi velmi uvažují, ptají se a domýšlejí je. A to je dobře. Zde je 
příklad dotazu z desetiletých hlaviček (snad zaujme i vás ☺): 

 
Když je Bůh jako takový, sídlí ve vesmíru, někde tady, nebo 

je nebe úplně jiná dimenze? 

 

Děti se často ptají: „Kde bydlí Bůh?“ A rodiče ukazují prstem 
vzhůru a říkají: „V nebi!“ Nebe ovšem neznamená konkrétní místo 
mimo zeměkouli. Nebe v biblické mluvě znamená něco 
neuchopitelného, něco nekonečného, přesažného. Bible neřeší, kde 
nebe je. Spíše než jako místo je nebe vnímáno jako stav. Stav věčné 
blaženosti. A přesto náš rozoumek by chtěl vědět víc.  

Tak kde to nebe je? Těžko říct. Můžeme se pouze domnívat                               
a postupovat analogicky: Kde byl ráj? Ráj byl na zemi! Bůh přece dal 
vzniknout světu, živé i neživé přírodě, dal vzniknout člověku a ten 
člověk žil na zemi a ta země byla rájem. Když lidé museli ráj opustit, 
nepřestali žít na zemi. Jen ta země přestala být pro člověka rájem. 

Pro vysvětlení rád používám toto přirovnání: Když mi na stole 
leží dvojrozměrný (placatý) obrázek, tak ten obrázek je jen malou 
součástí mého daleko dokonalejšího trojrozměrného světa. Já ty 
postavičky na obrázku vidím, vnímám, ale ony nevidí a nevnímají mě 
a ani nemohou dělat to, co umím já: Nemohou myslet, nemohou 
mluvit, nemohou se pohybovat. Jsou jen nedokonalou a maličkou 
součástí mého velikého a mnohem dokonalejšího světa.  

No a podobně se můžeme domnívat, že náš 3D svět je jen 
nepatrnou součástí daleko dokonalejšího světa. Jak jej nazvat? 4D, 
5D, 7D? Těžko říct. Přesahuje to naše představy. Jedno ale víme: 
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Žijeme spojeni s Bohem, se svatými, s dušemi našich zemřelých. 
Jsme pohromadě! Oni vnímají nás, mají daleko větší schopnosti                 
a možnosti než my (proto se jim svěřujeme), ale my ještě nemůžeme 
přímo a bezprostředně vnímat je, nemůžeme jejich možnosti                     
a schopnosti aplikovat ve svém životě. Ale přijde čas, kdy i nás Bůh 
do toho dokonalejšího světa uvede. 

Myslím, že velice výstižně to shrnul právě jeden desetiletý 
čtvrťák. Řekl asi toto: „Když mám na stole placatý papír, mohu z něj 
poskládat třeba lodičku a udělat z něho dokonalejší trojrozměrný 
předmět. Podobně jednou Bůh pozvedne nás z našeho 3D světa              
a přetvoří nás k něčemu dokonalejšímu.“ Není to hezká dedukce? 

No – v každém případě se máme na co těšit. Kde bydlí Bůh? 
Zatím přijměme myšlenku, že Bůh bydlí všude tam, kde ho člověk 
pustí… ☺ 
 

 

SOUTĚŽ – VÍTĚZNÁ PRÁCE 

 
„Proč věřím, co mi víra dává do života, do rodiny“ 
 
Věřím, protože mí rodiče a prarodiče od víry neodstoupili ani 

v okamžicích, kdy to pro ně bylo spojeno s nemalými problémy, jako 
byly například vynucené změny zaměstnání. Nějaké ústupky mohli 
docela dobře zdůvodnit třeba snahou zabránit nepříznivému vlivu 
jejich rozhodnutí na životní osudy nás dětí, především v přístupu ke 
vzdělání, oni však neustupovali. 

Věřím, protože jsem měl věřící kamarády - hlavně mezi 
ministranty, se kterými jsem prožil mnoho pěkného a já chtěl spolu 
s nimi prožívat ještě další a další dobrodružství. Od nich jsem se 
nemusel obávat nějakého podrazu ani posměchu, že mi to třeba při 
fotbálku moc nejde. V určitém období pro mne bylo motivací 
k častější účasti na mši svaté právě setkání s těmito kamarády. 
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Věřím, protože jsem se setkal se spoustou kněží, kteří se 
snažili být opravdovými pastýři. Mohl jsem postupně - s tím, jak 
rostlo mé chápání - vstřebávat nepřeberné množství podnětů                   
a inspirace k následování Boha. 

Věřím, protože jsem v době dospívání bral své zařazení mezi 
věřící jako vyhranění se oproti běžnému způsobu života, který jsem 
viděl kolem sebe, a neměl jsem tak potřebu revoltovat proti 
rodičům či třeba proti víře, kterou mi předali. 

Věřím, protože v čase příhodném přišel okamžik mého 
osobního setkání se Vzkříšeným Kristem. Mám ve své paměti a ve 
svém srdci hluboce zarytu onu společnou večerní modlitbu, kdy 
jsem roztřesen bázní z dosahu svých slov vyslovil svou touhu, že chci 
brát Boha ve svém životě vážně: „Chci, abys byl Pánem mého 
života“. Doslova z vteřiny na vteřinu mi spadly z očí pomyslné klapky 
a já zakusil a poznal, že Bůh je opravdu někdo blízký. Najednou se 
propojily nejrůznější okolnosti celého mého dosavadního života a já 
viděl, že to není jen sled náhodných událostí a setkání, ale že se 
mnou celou dobu jde Někdo, kdo mě vede, kdo dává mému životu 
směr. V té chvíli mi začala úplně jinak znít slova o tom, že jsem 
v Boží ruce; najednou mi přišlo naprosto samozřejmé                                  
a pochopitelné, že Bůh se zajímá o to, co dělám v každé chvíli – a to 
ne proto, aby posuzoval a hodnotil mé kroky, nebo aby mě káral, 
jakmile něco pokazím… 

Věřím, protože mi Bůh dal věřící, milující partnerku. Ona to 
se mnou nemá jednoduché - zvláště ve chvílích, kdy nastavuje 
zrcadlo mým nedokonalostem a mé neschopnosti opravdově                    
a nezištně milovat. Naši společnou cestu si bez Boha vůbec 
nedovedeme představit. Troufnu si říct, že jsme s Bohem ušli 
opravdu velký kus cesty již před naší svatbou, kdy bylo vše 
bezstarostné, nadšené, někdy možná i naivní. Bůh nám stále znovu  
a znovu dává zakoušet, že je nám blízko se svou pomocí, se svými 
dary a požehnáním i ve chvílích, kdy zakoušíme nějaké těžkosti nebo 
když stojíme před nějakým důležitým či složitým rozhodnutím.  
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Věřím, protože Bůh je mi blízko opravdu v každé chvíli a já si 
to alespoň občas dokážu i uvědomit. Jako třeba včera: ráno jsem si 
všiml, že mám v peněžence místo jedné dvousetkoruny dvě. 
Manželka se pousmála a prohodila: „Asi máš kouzelnou peněženku“. 
Pokračoval jsem v této hře a obrátil jsem se na staršího syna: 
„Škoda, že sis ke mně do peněženky neschoval dvoutisícikorunu, 
možná bys teď měl taky dvě.“ V práci jsem se dozvěděl, že si mám jít 
na pokladnu vyzvednout vratku peněz. Čekal jsem nějaké drobné, 
ale pokladní mi s dalšími penězi předala i dvoutisícikorunu. Doma 
před večerní modlitbou jsem ostatním připomněl náš ranní 
rozhovor, ukázal jim svou peněženku a řekl jsem jim, že takový 
souběh událostí vnímám jako projev Božího humoru a další, pro mne 
doslova hmatatelný projev jeho blízkosti. Velikou radost mi v té 
chvíli udělalo zajiskření v očích staršího syna. Svěřuji Bohu svou 
touhu, aby i on jednou – rozhodně kvůli něčemu jinému, než kvůli 
dvoutisícikoruně – mohl říct: „Věřím, protože Bůh je mi blízko“. 

 
Radim Novák 

 
Náš papež František před nedávnem položil tuto otázku: 

„Dovedeme mluvit o Kristu, o tom, co pro nás představuje, 

v rodinách a s lidmi, kteří jsou součástí našeho každodenního 

života? Víra je ze slyšení a sílí zvěstováním.“ 

A tak moc děkuji všem, kdo se do soutěže vyhlášené v rámci 
Roku víry zapojili a vydali své svědectví. Porota neměla lehkou práci. 
Někdy bylo opravdu těžké vybrat. Mnohá (možná všechna) svědectví 
měla hloubku. Přece však asi polovinu členů poroty oslovila právě 
zveřejněná vítězná práce p. Radima Nováka z Budišovic, kterému 

tímto blahopřejeme. Blahopřejeme mu na prvém místě k tomu, že 
má Ježíše a že si té hodnoty je vědom. Blahopřejeme také k prvnímu 
místu v soutěži. Snad se jemu a jeho blízkým bude líbit také první              
(a jediná) cena této soutěže – DVD s životopisným filmem o sv. Donu 
Boskovi. 
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Cena je jen jedna. Ale přece jenom: Dvojdílná DVD o Donu 
Boskovi jsou dvě. Jedno se stane vlastnictvím vítěze, druhé je 
vlastnictvím mým. A to moje rád zapůjčím všem, ale na prvém místě 
těm, kdo se soutěže „Proč věřím, co mi víra dává do života, do 
rodiny“ zúčastnili. Máte-li zájem, dejte vědět. Stojí to za to! 

A ještě něco: Dostal jsem dotaz, zda-li bude možno nějakým 
způsobem se dostat k ostatním svědectvím. Tedy ANO – BUDE: 
Soutěžní i nesoutěžní svědectví všech, kteří mi k tomu dali dovolení, 
budou zveřejněna na farních webových stránkách. A protože ne 
všichni jsou  s internetem kamarádi, můžete si tyto práce zapůjčit 
také u mě v písemné podobě. Dejte vědět! No a kdyby někdo  chtěl 
ta svědectví doplnit třeba ještě i dodatečně a nesoutěžně svědectvím 
svým, bude to jedině dobře. ☺ 

 P. Zdeněk 
 

 

ČÍM ŽIJEME 
  

A je za námi další čtvrtletí roku 2013. Co by stálo za 
povšimnutí? Tak například: 

Do velikonoční doby jsme v podvihovské kapli vstoupili 
s novým kvalitním ozvučením. 

V pátek 26.04. vyrazila naše 36-tičlenná parta na minitábor 
Chléb života do Litultovic. Byli jsme spolu, poučili jsme se, hráli jsme 
si, bavili jsme se – a vše se točilo kolem chleba pozemského                         
i nadpřirozeného. Stihli jsme i navštívit mlýn Herber ve Vávrovicích, 
lanové centrum v Davidově mlýně či třeba zemědělskou techniku               
u Tvarůžků v Hlubočci. V Hlubočci také minitábor skončil nedělní mší 
svatou – setkáním s Ježíšem, živým Chlebem. Vše nám pěkně 
„vodsejpalo“, nikomu se nic nestalo a farář přežil i zdolávání 
překážek na lanové dráze. (Ta jízda na karabině po ocelovém laně 
nad řekou byla ale stejně úžasná ☺). Vše si můžete prohlédnout ve 
fotogalerii na našich webových stránkách. 
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A zpět do podvihovské kaple: Měsíc po Velikonocích tam 
přibyl nový elektronický číselník pro oznamování písní ke mši svaté. 

Během doby postní jsme sebezáporem ušetřené finance                
a také vršky z PET lahví sbírali pro nemocnou Michalku z Holešova. 
Vybralo se a bylo z naší farnosti po Velikonocích odesláno 10.800 Kč 
a koncem dubna též 3 pytle (!!!) vršků. Celkem však těch vršků přišlo 
Michalčině rodině 45 tun!  Nadmíru dobrý výsledek sbírky umožnil 
rodičům Michalky, která trpí závažnou genetickou chorobou 
zakoupit autosedačku a polohovací podložky, ale také zdravotní 
kočárek a další potřebné pomůcky. Díky všem, kdo se zapojili! 

V sobotu 04.05. se konala děkanátní pouť za obnovu rodin            
a nová duchovní povolání v Hrabyni. Naši ministranti spolu 
s hrabyňskými měli čestný úkol: Zajišťovali ministrantskou službu na 
pontifikální mši svaté s otcem biskupem. 

V neděli 12.05. se v našem farním kostele uskutečnilo 
vystoupení žáků ZUŠ ke Dni maminek. Díky za dobrou spolupráci! 

Nečekaně velký zájem vyvolala knížka Děti se ptají, odborníci 
odpovídají. V naší farnosti se během května prodalo 69 ks. 

Těsně před Nocí kostelů bylo v našem farním kostele 
nainstalováno nové osvětlení. Nejlépe vynikne právě ve tmě, kdy 
podtrhuje jednotlivé architektonické prvky kostela. Zvláštní a hezké 
je, že při pohledu z chrámové lodi směrem k presbytáři je vidět zář 
světel, ale nikoliv jejich zdroj. Pro úplnost informací: Osvětlení se 
ještě stále dolaďuje a vylepšuje. 

Velké poděkování patří všem, kdo připravili a 24.05. 
zrealizovali ve farním kostele letošní Noc kostelů. Program byl 
bohatý a opravdu na úrovni. Můžete zavzpomínat při fotkách                    
a videu na našich webových stránkách. 

V neděli 02.06. o slavnosti Těla a Krve Páně 6 dětí naší 
farnosti poprvé přijalo Ježíše v Eucharistii. Přejeme jim, aby Ježíš byl 
jejich důvěrným přítelem a průvodcem v celém životě. 

V pátek 07.06. se naše farní zahrada stala pro naše skauty 
místem skládání skautských slibů. 
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V polovině června jsme v Podvihově a v Kyjovicích společně 
oslavili tamější hlavní patrony kaplí a obcí sv. Víta a také sv. 
Antonína za Pustou Polomí u jemu zasvěcené kaple. 

Protože toto číslo farního časopisu se připravuje s menším 
časovým předstihem, významné události 2. poloviny června si 
připomeneme zase někdy jindy. �    

 

 

 

 

VELKÝ ÚKOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano – toto je ten velký úkol, který je nyní před námi.               
Na 3. listopadu máme pozvaného otce biskupa, aby nám přijel do 
farního kostela posvětit nový oltář. Jenže: Má to malý zádrhel. Do té 
doby musí být ten oltář, ambon (oboje z mramoru) a sedes pro 
kněze, pro koncelebranty i pro ministranty vyrobeny. 

Smlouva na výrobu oltáře a ambonu je již podepsaná, 
nejvhodnější firma na výrobu ostatních prvků se teprve hledá. 
Ekonomická rada pracuje, co síly stačí. Předem díky nejen za 
hmotnou ale zvláště také za modlitební podporu! 
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HLEDÁ SE, KDO UMÍ ČÍST 
 

Mít pěkný a důstojný prostor k bohoslužbě, to je sice fajn. 
Ale je třeba také těch, kdo krásnou, důstojnou a pestrou liturgii 
zajistí. Tatam je doba, kdy kněz dělal mnohé věci sám. II. vatikánský 
koncil umožnil a velmi si přeje co největší aktivní zapojení laiků do 
bohoslužby. 

Jednou z těchto oblastí je také 
lektorská služba – tedy služba těch, kdo při 
bohoslužbách čtou posvátné texty Božího 
slova z Písma svatého. A není to jen 
doména ministrantů, jak tomu někde často 
bývá. Zváni jsou i dospělí – muži i ženy. 

Toto bylo také jedno z témat na 
posledním setkání Pastorační rady. Bylo by dobře, kdyby ve všech 
obcích naší farnosti bylo více těch, kteří při bohoslužbách čtou. Jistě 
ne každý na to má, aby se postavil před lidi a veřejně vystoupil. Na 
druhou stranu mnozí toho schopni jsou. A tak prosba zní: Komu 
veřejné vystupování nedělá problém, přihlaste se ke službě čtení při 
bohoslužbách u jednotlivých moderátorů lektorů. Jsou jimi:  

 

� v Pusté Polomi  pí Anna Krčmářová (ta, co čte ☺) 
� v Kyjovicích   pí Jindřiška Vdovičíková  
� v Hlubočci   pí Hanka Draštíková  
� v Podvihově   pí Monika Ondrová  

 

Tito moderátoři mají nyní za úkol vést v evidenci ty, kteří se 
sami přihlásí, oslovit další vhodné kandidáty a rozdělovat služby 
čtení o jednotlivých nedělích.  

Co vy na to? Čtení se přece bralo už v 1. třídě! Nebo jste to 
zapomněli??? ☺ 
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
 
Také o letošních prázdninách bude možno ve všech obcích 

naší farnosti při mši svaté přijmout svátost pomazání nemocných. 
Kdy a kde? 

 

 
 

 
 
 

Znovu si připomeňme: Tuto svátost může přijmout každý 
vážně nemocný člověk anebo také každý člověk starší 60-ti let. 
Podmínkou je, aby byl katolickým křesťanem a jeho duše při 
přijímání této svátosti byla ve stavu milosti posvěcující – tedy bez 
těžkého hříchu. Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, měl by od 
posledního přijetí této svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 

Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí, mezi sousedy                  
a známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít tuto 
svátost přijmout v kostele či kapli, zajistěte jim, prosím, dopravu. 
Budou-li nemohoucí chtít tuto svátost přijmout doma, nahlaste je, 
prosím, P. Zdeňkovi kdykoliv na tel. č. 603 368 922. Nemocné, kteří 
jsou navštěvováni pravidelně, není třeba hlásit. Také ke společnému 
přijetí sv. nemocných v kostele či kapli není třeba nikoho předem 
hlásit, stačí přijít přímo. 

A ještě jedna prosba: Pokud je to ve vašich možnostech, 
nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli před udílením 
svátosti nemocných. Vykonejte si ji třeba i s několikadenním 
předstihem a příležitost před mší svatou se svátostí nemocných, 
prosím, nechejte těm, kteří opravdu jinak nemohou. 

  
den 

příležitost  
ke sv. smíření 

mše sv.  
se sv. nemocných 

Hlubočec St 03.07. 17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Pustá Polom Čt 11.07. 17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 12.07. 17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Podvihov  So 13.07. 17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov 
Na Kněžský seminář       03/2013 10.900     8.240 1.586 1.306 

Na opravy far. kostela   04/2013 10.614 6.650 1.530 1.496 

Na potřeby diecéze                     04/2013     5.436     5.710 1.430 1.040 

Na opravy                         05/2013    5.937     7.330 3.407 1.185 

Na Diecézní charitu        05/2013    5.600     5.520 1.177    794 

Na opravy                         06/2013 11.500     6.850 2.600 1.002 

 
A ještě poznámka k ohlašování 
sbírek: Bývalo zvykem v Pusté 
Polomi a v Kyjovicích, že 
mimořádné sbírky byly vždy 
viditelně oznámeny na vývěsce na 
kostelních dveřích. Asi to mělo svůj 
smysl v době, kdy neexistoval farní 
časopis a jistě ne každý si z ohlášek 
vše zapamatuje.  

 
Myslím, že dnes je situace jiná. Vyhlášené mimořádné sbírky 

jsou oznámeny nejen v ohláškách, ale také v „Informačním servisu“ 
ve farním časopise. Myslím, že to tak stačí. Možná nebude na škodu 
nechat si farní časopis někde po ruce nebo si program měsíce 
připnout magnetkem na ledničku a pravidelně sledovat program 
života farnosti. Koneckonců nejde jen o sbírky. 

 
Pokud jde o vývěsku na kostelních dveřích, nezdá se mi jako 

příliš šťastné věčné připomínání peněz. Proto tuto praxi ruším. 
Raději bych tam viděl přivítání příchozích. Snad na to brzy dojde. ☺ 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� po 01.07. – diecézní pouť dětí na Prašivou; odjezdy autobusu – 

viz níže 
� st  03.07. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� mimořádně čtvrtek 04.07. – návštěvy nemocných v P. Polomi – 

2. část 
� pá 05.07. – účast farnosti na Národní pouti na Velehrad; 

odjezdy autobusu – viz níže; bohoslužby ve farnosti nebudou!!! 
� so 06.07. –  s ministranty účast na primiční mši svaté novokněze 

P. Jakuba Dominika Štefíka v Novém Jičíně; mše sv. v 10.00 hod.; 
ministranti a rodiče budou informováni zvláštním listem 

� pá 12.07. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci  
� so 13.07. – v 10.30 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí  
       svátost manželství p. Petr Kňura a sl. Petra Grygarová  
� so 13.07. – odpoledne návštěvy nemocných v Podvihově 
� so 13.07. a ne 14.07. – při bohoslužbách sbírka na nový 

mramorový obětní stůl a ambon pro farní kostel 
� so 13.07. až so 27.07. – farní tábor v Nových Heřminovech 
� ne 14.07. – odpoledne mše sv. na letním táboře Církevní 

základní školy z Hradce n/Mor. na tábořišti Rosoly (pod 
Domoradovicemi); 4 zájemci z řad dětí a mládeže mohou jet                   
s P. Zdeňkem; přihlaste se co nejdříve! 

� pá 19.07. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích 

� ne 21.07. - odpoledne mše sv. na farním letním táboře v Nových 
Heřmínovech; 4 zájemci z řad dětí a mládeže mohou jet                    
s P. Zdeňkem; přihlaste se co nejdříve! 

� pravděpodobně v neděli 28.07. – všechny bohoslužby bude slavit 
novokněz P. Jakub Dominik Štefík; po bohoslužbách 
novokněžské požehnání; sledujte ohlášky v kostele – bude 
upřesněno!!! 

� Toulky farní minulostí jsou z technických důvodů v tomto čísle 
Přístavu vynechány; dá-li Pán Bůh, budou opět za měsíc 
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� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 06.07. a 20.07. v 18.00 hod. 

- v Podvihově 13.07. a 27.07. v 18.00 hod.  
 

Odjezdy autobusu na Prašivou – pondělí 01. července: 
08.00 – Budišovice, autobusová zast.; 08.15 – Hlubočec, točna; 
08.20 – Pustá Polom, u fary; 08.30 – Kyjovice, u kaple 
 

Odjezdy autobusu na Velehrad – pátek 05. července: 
05.30 – Budišovice, autobusová zast.; 05.45 – Hlubočec, točna; 
06.00 – Pustá Polom, AS; 06.10 – Kyjovice, hasičská zbrojnice 
 
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

 
Přijde takhle chlapík k nebeské bráně. Svatý Petr listuje 

v knihách a povídá: „Víte, já tu na vás vůbec nic nemám – ani 
špatnýho ani dobrýho. Nevzpomenete si aspoň na jeden nějaký 
dobrý skutek?“ 

„No, jeden dobrej skutek jsem udělal: To jedu takhle po 
městě a najednou vidím, jak u jedný garáže parta motorkářů 
obtěžuje nějakou slečnu. Mně tak vzkypěla krev v žilách, že jsem 
okamžitě zastavil, vytáhl jsem z kufru francouzák a šel přímo k nim. 
Byl tam jeden takovej velkej, určitě šéf. Kolem krku řetěz, jizvy 
v obličeji… Já mu jednu ubalil, že lehnul a povídám: „Koukejte tu 
slečnu nechat na pokoji!“ 

„To je zajímavé“, říká svatý Petr, „to bychom tu měli někde 
mít… Kdy se to asi tak stalo?“ 

„No, je to tak dvě minuty!“ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


