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SLŮVKO NEJEN K MLADÝM 
 

A KDY ŽE JSTE SPOLU MLUVILI NAPOSLEDY? 
 
 
 

 Nemyslím takové to: dobrý den, co 
je nového, koupils´ chleba a nevíš, 
jak včera hrála Chelsea? Že už je to 
dávno? Že si ale během dne spolu 
píšete smsky a jste on-line na 
facebooku? 

 
To je všechno hezké, ale nediv se, až toto přátelství najednou 

skončí, protože si — navzdory průběžné informovanosti — nebudete 
mít co říci. Vztah nevybuduješ na základě kontaktu a přehledu               
o druhém, ale životem, společným prožíváním, sdílením 
každodenních událostí osobně. Společné posezení a popovídání po 
jídle bez puštěné televize je víc než předání informace, je předání 
sebe a přijetí druhého. 

Že tě to ve škole (a bohužel třeba ani doma) nenaučili? Že jsi 
při vší té mediální propojenosti vlastně úplně sám? 

Naštěstí to není pravda, je jeden přítel, který na tebe má 
vždy čas; který ti stále naslouchá, který na tebe čeká a je tu jen pro 
tebe. Je to Ježíš Kristus, Bůh, který překročil hranici věčnosti a stal se 
člověkem, aby ti byl nablízku. Záleží jen na tobě, zda vypneš televizi 
a internet, vyndáš sluchátka z uší a začneš s ním mluvit...        
 

BONUS PLUS 
� Pro modlitbu neexistuje místo bez signálu. 
� Paušál bez omezení je gratis. 
� Zjednodušené navigační menu začíná slovy Zdrávas Maria 

 

A kdy že jste spolu naposledy mluvili? 
 

o. Marek Miškovský 
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  POZNÁVAT, PROŽÍVAT, BAVIT SE I PRACOVAT 
 

On-line a přece sám. To jsou životní cesty mnoha mladých 
lidí dnešní doby. Už Bible říká, že „není dobře člověku samotnému“. 
Připomněl to před nedávnem i papež František na Světovém setkání 
mládeže: „Když čelíme výzvám společně, jsme silní a objevíme 
zdroje, které jsme neuměli sami najít.“ Vztahy budujeme ne na 
základě kontaktu a přehledu o druhých, ale životem – společným 
prožíváním, osobním sdílením. 

Římskokatolická farnost Pustá Polom chce také v letošním 
školním roce být k dispozici dětem a mládeži a pomáhat jim rozeznít 
to nejlepší, co ve svém nitru pociťují, ale ne vždy jsou schopni to 
sami uskutečňovat. „Společně poznávat, prožívat, bavit se                           
i pracovat“ – to je motto našich snah. Jsme k dispozici k setkáváním 
v hodinách Náboženství, v ministrantské partě, v pěveckém kroužku 
nazvaném schola, ve skautu, v kostele, na faře, ve skupinkách 
v přípravě na přijímání svátostí, v „Rychlé rotě“ apod.  

Ani letos nepůjde jen o „suché“ poznávání. Připraveny budou 
doprovodné zážitkové akce jako např. návštěva bobové dráhy, 
aquaparku, výlet na Prašivou, víkendový minitábor, letní tábor, 
táborák, hry, soutěže, specifické bohoslužby pro děti s kytarovým 
doprovodem, atd. (Fotografie z akcí loňských let naleznete ve 
fotogalerii na webových stránkách naší farnosti 
www.pustapolom.cz/farnost.)  

S kamarády je den lepší. Milí rodiče, milí prarodiče, proberte 
to doma! Pokud to vnímáte také tak, nezapomeňte též letos své děti 
přihlásit do náboženství i do jiných výše jmenovaných aktivit. 
 Přihlášku do náboženství děti a mladí dostanou ve škole. 
Vyplněnou ji odevzdejte nejpozději do pátku 06.09.2013 třídnímu 
učiteli ve škole či knězi po bohoslužbách v sakristii. Těšíme se! 

 
 
 

Za celý tým spolupracovníků 
P. Zdeněk 
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  HOVORY O VÍŘE 
 

Hovory o víře vznikly v naší farnosti před dvěma lety jako 
alternativa náboženství pro žáky 2. stupně ZŠ, kteří chodí do škol 
mimo naši farnost a nemají možnost navštěvovat náboženství ve své 
škole. Během těchto uplynulých dvou let se „klientela“ poněkud 
rozšířila. Sice ne do počtu, ale do šíře. Hovory o víře navštěvovali 
nejen žáci ZŠ, ale též středoškoláci, nejen ti, kdo nemají možnost 
náboženství jinde, ale i žáci, kteří náboženství souběžně navštěvovali  
ve škole a nejen naši farníci, ale zájem se objevil i mimo hranice 
farnosti. 

Je to dobře. Rádi bychom v Hovorech o víře pokračovali.  
Zváni jsou žáci 2. stupně ZŠ a středoškoláci (ať už náboženství ve 
škole navštěvují nebo ne). Rádi mezi sebe přijmeme i vážné zájemce, 
kteří nejsou našimi farníky. Hovory o víře budou v tomto školním 
roce opět probíhat na faře zpravidla 1x za 2 týdny v sobotu od 
12.45 do 14.00 hod. Termíny do konce kalendářního roku jsou tyto: 
21/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 a 21/12. 

Specifikem Hovorů o víře (stejně jako náboženství                       
na 2. stupni ZŠ v naší farnosti) je to, že mladým lidem je nabídnuto 
cca 30 témat, z nichž oni sami si vybírají (hlasují), o čem bude řeč. 
Tato témata pak probíráme dost do hloubky. 

Z jakých témat se bude volit letos? Přečtěte si a nabídněte 
mladým ve svých rodinách: 

 
1. Je náboženství strašení Bohem? Trestá Bůh?  
2. Boží vševědoucnost aneb Co všechno Bůh ví? Ví i to, jaká bude moje 

věčnost? 
3. Měl Ježíš sourozence? 
4. Zázraky, uzdravení, nevysvětlitelné jevy, zjevení a poutní místa (Svatý 

Hostýn, Lurdy, Fatima, Medžugorje…). 
5. Existují i věřící vědci nebo je víra jen pro babičky, které si neumí 

vysvětlit bouřku? Věřící osobnosti dnešní doby. 
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6. Proč nevěří můj táta? Proč jsou ve světě války? Skončí všichni nevěřící 
v pekle? 

7. Územní dělení a hierarchie v církvi: Pojmy kněz – kaplan – farář – 
děkan – biskup – arcibiskup – kardinál (kdo je kdo), farnost – diecéze – 
arcidiecéze – provincie (co je co). 

8. Co mohu čekat od kněze ve svátosti smíření. Úkol zpovědníka: lékař – 
učitel – soudce.  

9. Omluvné důvody od úplnosti vyznání ve svátosti smíření (kdy 
nemusím říct všechno). 

10. Kněžství: K čemu to je? Co kněz celý den dělá? Jak probíhá příprava ke 
kněžství? 

11. Řeholní život: K čemu to je? Co dělají řeholníci? Jak se člověk stane 
řeholníkem? 

12. Manželství – je dnes ještě k něčemu dobré? Život „na hromádce“. 
Registrované partnerství. 

13. Co mám dělat, když chci svatbu v kostele? Jak probíhá příprava                    
na manželství? 

14. Mám ve víře pochybnosti. Řešení konkrétních pochybností. 
15. Modlitba – lepší než mobil. Nebo jen odříkávání naučených básniček? 

K čemu to je? 
16. Nevyslyšené modlitby. Bůh mě neslyší. Co dělat, aby Bůh slyšel                     

a vyslyšel. 
17. Slavení neděle. Je to jen o chození do kostela? 
18. Rodiče a děti: Vztah dětí k rodičům, povinnosti rodičů k dětem. Rodiče 

mi nerozumí. 
19. Jak se mnou mlátí puberta. Má Bůh rád i puberťáky? 
20. Křesťan a strach. Odvaha jít proti proudu aneb Po proudu plují jen 

chcíplé ryby. 
21. Špatný příklad křesťana, pohoršení – duchovní ublížení, duchovní 

vražda aneb Úcta k lidské duši. 
22. Umělý potrat aneb Zabili jsme vlastní dítě. Neškodný zákrok nebo 

vražda? Zdravotní a psychologické následky potratu. 
23. Sexualita v životě křesťana. Je sex sprosté slovo nebo dar? 
24. Umělá antikoncepce, umělé oplodnění, klonování – pohádky                         

a skutečnost. 
25. Křesťan a majetek. Poctivost = blbost? 
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26. Jazykem mohu také ublížit – a někdy víc než rukou. Lež jako běžný 
prostředek v životě? 

27. Sedm hlavních hříchů. 
28. Půst v 21. století aneb Návrat do středověku? A co třeba dieta? 
29. Konflikt mezi poslušností k autoritě a vlastnímu svědomí. Kdy a koho 

(ne)poslechnout. 
30. Církevní tresty: To fakt existuje? A proč? 
31. Misie – nahánění do církve? 
32. Sekty – zvláště satanismus a Svědkové Jehovovi 
33. Existuje nebe? Co tam budeme celou věčnost dělat? Existuje peklo?                     

A jsou tam vidle a kotly? 
34. Andělé: Pohádky nebo skutečnost? K čemu jsou? 
35. Vrták – aneb To mi vrtá v hlavě (volné anonymní dotazy a odpovědi). 

 
Zájemci z řad žáků 2. stupně ZŠ a středoškoláků si mohou 

přihlášky vyzvedávat co nejdříve po bohoslužbách v sakristii.                     
Ke stažení budou též na webových stránkách farnosti. Odevzdávejte 
také co nejdříve – nejlépe po bohoslužbách v sakristii nebo 
elektronickou poštou (rkf.pustapolom@doo.cz). 
 
 
 

S BOHEM ZAČNI KAŽDÉ DÍLO… 
 

 … tak to říkávali naši předkové. Školáky i všechny dospělé, 
kteří je budou novým školním rokem provázet, zvu ke svátosti 
smíření a k bohoslužbám na zahájení nového školního roku, na které 
si školáci mohou přinést školní tašky a pomůcky, aby byly 
požehnány. Vpusťme do našich snah Ježíše! Kdy a kde? 

 
 
 

 

  příležitost ke sv. smíření mše sv. s žehnáním pomůcek 

P. Polom Čt 29.08.: 17.00 – 17.50 hod. Ne 01.09.: 10.30 hod. 

Kyjovice Pá 30.08.: 17.00 – 17.50 hod. Ne 01.09.: 09.00 hod. 

Hlubočec So 31.08.: 17.15 – 17.50 hod. So 31.08.: 18.00 hod. 

Podvihov  
Ne 01.09.: 06.30 – 06.50 hod. 
Po 02.09.: 17.30 – 17.50 hod. 

Ne 01.09.: 07.00 hod. 
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SETKÁNÍ S RODIČI ANEB JAK DÁL 
 

 A ještě jedno pozvání 
v souvislosti s novým školním 
rokem: Nejde jen o náboženství. 
Jde i o další aktivity, které farnost 
může nabídnout dětem a mládeži 
pro jejich duchovní i lidský růst, pro 
jejich relaxaci, pro jejich postupné 
zakořeňování do farní rodiny, pro 
prožitek společenství, ve kterém je 
dětem dobře a ve kterém prožijí 
mnoho   zajímavého, smysluplného 

a inspirujícího. Jak prožít nový školní rok ve farnosti, co dětem                   
a mládeži nabídnout, po čem touží oni a po čem touží jejich rodiče? 
Co dělat a jak to dělat, aby to bylo opravdu přínosem a abychom 
zbytečně netříštili síly? A co třeba nedělat? Co ze stávajících aktivit 
se jeví jako zbytečné, neplodné a co by mohlo být nahrazeno něčím 
lepším? Kdo jiný by k tomu mohl dát lepší impulsy než ti, kteří své 
děti znají nejlépe, tedy jejich rodiče?! 
 Již vloni na začátku školního roku se uskutečnila schůzka 
rodičů, z níž vyplynuly nové zajímavé impulsy jako třeba nedělní 
kytarové bohoslužby pro děti. 
 Rodiče, kterým není jedno, jakým směrem se pastorace dětí 
a mládeže bude ubírat, jsou zváni na schůzku, která se uskuteční 
v neděli 01.09. 2013 v 16.00 hodin na faře. Týká se to nejen rodičů 
školních dětí, ale i rodičů předškoláků a mládežníků. Zváni jsou také 
vedoucí všech aktivit (vedoucí ministrantů, schol, skautů, všichni, 
kdo jsou v naší farnosti zapojeni do práce s dětmi a mládeží). 
Pojďme dát hlavy dohromady, pojďme dát dohromady touhy                     
a nápady, možnosti i způsob realizace, pojďme nabídnout i své síly.  
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  EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 

A nyní již pojďme pokročit v pravidelné rubrice na 
pokračování v „oprašování“ či získávání vědomostí o daru 
Eucharistie. 

Minule jsme rozjímali tom, co je důležité k prvnímu sv. 
přijímání. Dnes o tom, co je důležité ke každému svatému přijímání. 

S Eucharistií je to jako s ohněm: Může hřát a může ničit. 
Výstižně o tomto pokrmu zpíváme v Kancionálu v písni 717: 

 

Dobří, zlí ho požívají, nestejný však úděl mají: 

život nebo prokletí. 

Zlým je k smrti, dobrým k žití, jedny hubí, druhé sytí 

téhož chleba přijetí… 
 

Eucharistie je velikým darem do našich životů. Neměli 
bychom se jí bát, ale měli bychom k ní přistupovat s posvátnou 
bázní. Byla to snad sv. Brigita, která říkala: „Kdyby člověk věděl, kolik 
spásy mu pochází z jednoho hodného svatého přijímání, omdlel by 
radostí.“ Na druhou stranu však je třeba mít se na pozoru před 
nehodným přijetím Eucharistie. Tady platí: „Kdo nehodně jí a pije 
Kristovo Tělo a Krev, odsouzení sobě jí a pije.“ (1 Kor 11,29) 

Zvláště tedy je třeba se varovat přijímání Eucharistie bez víry 
a přijímání Eucharistie s těžkým hříchem na duši. Na druhou stranu 
není podstatné, kdy byl člověk naposledy u svátosti smíření. Ano – 
zpovídejme se pravidelně. Ale přesto: I kdyby to byla poměrně 
dlouhá doba, pokud člověk věří v přítomnost Krista ve svaté Hostii            
a pokud se od poslední platné zpovědi nedopustil těžkého hříchu 
(což je plně vědomé a plně dobrovolné přestoupení Božího zákona 
ve vážné věci), s klidným srdcem může přistupovat ke svatému 
přijímání. Rovněž lehké hříchy nejsou v přijímání Eucharistie 
překážkou. Těch máme před svatým přijímáním alespoň litovat. Kdo 
se však dopustil těžkého hříchu, musí se z něj nejprve vyzpovídat. 
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  TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 

 
 
 
 
 

 
 

V našem putování farní historií jsme se dostali až do                              
20. století. Knězem, který převzal „aspergil“  po Janu Šamárkovi,  byl 
Josef Knaibl  (1869-1943) pocházející z vážené rodiny z malé obce 
Bílsko u Litovle. Po vysvěcení v Olomouci působil osm let jako 
pomocný kněz na různých místech olomoucké diecéze, krátce také  
v Pusté Polomi (1895). Od roku 1900 byl farářem v naší farnosti. 

Tento elegantní „obrozenecký“ současník hraběte Stolberga, 
poštmistra Vaňka, řídícího Černína aj. byl přímým účastníkem 
nejvýznamnějších událostí farního i obecního života v první čtvrtině 
dvacátého století.  

Za jeho správy měla farnost šest obcí. V  roce 1910 se 
osamostatnily Těškovice.   

Zejména v počátku jeho působení byla jeho činnost velmi 
intenzívní. S pomocí farníků opravil zanedbanou faru, konírnu                   
a stodolu.  Na opravy přispěl vlastním vkladem a věnoval materiál na 
stavbu kůlny a sýpky. 

Jak bylo stále obtížnější zajistit čeledíny na farský statek, 
provedl v roce 1910 na farních polích v celkové délce asi 11 km 
meliorace a následně pole pronajal hraběti Stolbergovi  i potřebným 
polomským zemědělcům. V tom roce byla rovněž postavena                   
na návsi kaple Božího Těla.  
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Za něho (1909) byla zcela přestavěna, a nutno dodat, že víc 
než zdařile, věž kostela: se samostatným bezpečnostním vchodem            
a novými hodinami. Jehlancovitá střecha věže viditelné z dalekého 
okolí - azimut všech farníků - je dominantou Pusté Polomi                             
i v současnosti.  

Staré harmonium bylo nahrazeno novými varhanami, do 
kostela byly zakoupeny nové lavice, dva nové zvony, nad sakristií 
byla vystavěna místnost pro úschovu liturgického vybavení, kostel 
byl vymalován, byly pořízeny okenní výplně z katedrálního skla, atd., 
atd. Tehdy také Pavel Assmann z  Opavy na fialové plátno namaloval 
postní obraz. Modelem mu byla socha ukřižovaného Krista od J.V. 
Myslbeka. 

Josef Knaibl se velmi zasloužil o kulturní  život ve farních 
obcích. Vedle náboženské práce v kostele a škole se věnoval také 
činnosti ve spolcích: Omladině, Orlu, Všeodborovém sdružení 
křesťanského dělnictva a lidových jednotách. Jeho osobou byly 
posvěceny v roce 1904 školy v Kyjovicích a Hlubočci . 

V roce 1900 založil novodobou farní kroniku a přepsal do ní 
dosud roztroušené záznamy a paměti svých předchůdců z 18.                    
a 19. století. Od počátku svého pobytu v Pusté Polomi pak popisoval 
současné dění. V období světové války jsou bohužel záznamy 
přerušeny. Jeho inventární knihy kostela, fary a farního beneficia 
jsou i pro dnešního čtenáře zajímavým čtením a cenným historickým 
dokladem o farním životě. 

Ukončení jeho kněžské praxe v Pusté Polomi bylo 
neočekávané a překvapivé, v kronice je uvedena krátká zpráva:              
... Dne 1. března 1928, téměř po třicetiletém pobytu v Pusté Polomi 
odešel do trvalé výslužby dosavadní vldp. Josef Knaibl, farář                        
a místoděkan. Jak tiše žil a pracoval, tak i tiše opustil své dlouholeté 
působiště, rozloučiv se krátce a tklivě v neděli před svým odjezdem 
se všemi farníky. Odejel do své rodné vísky Bílska u Litovle. 

 
step 
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PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE PMD 

 
 
 
 
 

 V souvislosti s misijními pohlednicemi, které každoročně 

malují děti z náboženství a které před Vánocemi a Velikonocemi 

bývají prodávány na podporu misií, nám přišlo  toto poděkování 

národního ředitele Papežských misijních děl:   

 

Milí přátelé, 
s vděčností za Vaši štědrost bych rád poděkoval za podporu 

Papežských misijních děl. Potvrzuji, že v průběhu listopadu 2012 až 
května 2013 jsme od Vás přijali dary: 

 
3 427,00 Kč        vs: 140         přijatý dne 28.12.2012 
2 876,00 Kč        vs: 140         přijatý dne 28.03.2013 
6 303,00 Kč       === šesttisíctřistatřikorunčeských === 
 
Díky Vám jsme v minulém roce přispěli na studium asi 300 

bohoslovců v Zambii, na Srí Lance a v Papui-Nové Guineji, 
sponzorovali projekty světových misií v Ugandě, Zambii, Bangladéši       
a na Srí Lance a pomohli celkem 105 514 chudým dětem v 9 zemích.  

Můžu Vám potvrdit, že pomáháte skutečně potřebným 
lidem. Sám jsem viděl, jak jim chudoba často nedovolí jíst víc jak               
1 skromné jídlo denně. Ugandský kněz mi ukázal učební pomůcky 
dětí: místo tašky jen 1 igelitový pytlík, do kterého se vejde na půl 
uříznutý sešit a kousek tužky. Více si tyto děti nemohou dovolit. Vaší 
zásluhou však mohou sedět při vyučování v lavicích, dostat kvalitní 
jídlo a potřebnou péči.  

Upřímně Vám děkuji, že podporujete právě papežské misie. 
Ať sám Bůh odmění Vaši štědrost. 

 
P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD 
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MINISTRANTSKÁ POUŤ 2013 

 
 
 
 
 

Vrcholným bodem roku pro všechny ministranty je 
každoroční diecézní ministrantská pouť. Ta letošní se uskuteční 
v sobotu 14.09. 2013 v Krnově. Tématem bude Víra ministranta 
aneb Ministrantská pouť víry. Po mši svaté s otcem biskupem a po 
obědě budou opět připraveny soutěže a hry, ve kterých ti nejlepší 
mohou vyhrát zajímavé odměny. V letošním roce jsou připravena 
stanoviště, na kterých kluky čekají nové zážitky a překvapení. 

Z naší farnosti pojedeme společně. Tuto akci mají naši 
ministranti zdarma jako odměnu za ministrantskou službu. Akce je 
celodenní. Přihlašujte ministranty co nejdříve, nejpozději však do 
neděle 08.09. osobně u o. Zdeňka, SMS zprávou na tel. č. 
603 368 922 nebo na mailové adrese rkf.pustapolom@doo.cz. 

Podrobnosti dostanou kluci na zvláštním listu.  
 
 
 

 

VÝLET NA BOBOVOU DRÁHU DO TOŠOVIC 

 
 
 
 
 

 Všichni, kdo navštěvovali náboženství a Hovory o víře 
v loňském školním roce, či je budou navštěvovat letos, jsou zváni 
v sobotu 28.09. 2013 na společný výlet na bobovou dráhu do Hei-
parku v Tošovicích u Oder. Odjezd od fary v 10.00 hodin, návrat 
v 15.00 hodin. Cena: 250 Kč, ministranti a schola pravidelně sloužící 
v našem kostele a kaplích 200 Kč. Platí se před odjezdem. 

Přihlašujte děti a mládež z náboženství a Hovorů o víře              
co nejdříve, nejpozději však do pátku 20.09. SMS zprávou na tel. č. 
731 625 826 nebo na mailové adrese bholoubkova@gmail.com. 

Podrobnosti dostanou školáci po přihlášení nebo                              
v náboženství. Bližší informace o atrakci naleznete na:  
http://www.heipark.cz/bobova-draha-leto.php. 
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DEN KOSTELŮ 

 
 
 
 
 

Milí bratři a sestry. 
 

Dvakrát jsme společně slavili Noc kostelů a tato akce se stala 
záležitostí všech obcí naší farnosti a velkého množství těch, kdo byli 
ochotní zapojit se do díla a ještě početnějšího množství těch, kteří 
svou účastí toto dílo podpořili. Všem Vám, kteří svou aktivitou, 
modlitbou a účastí, pomáháte tvořit společný svátek Noci kostelů, 
Vašim rodinám a všem farníkům patří pozvání na následující akci. 
Nejedná se o akci mezinárodní, ani diecézní, ale jen a jen naši. 
Můžeme ji nazvat Den kostelů. V neděli 29.09.2013 od 14 do 18 
hodin se společně vypravíme na prohlídku dvou zajímavých 
kostelů. Čeká nás dřevěný kostelík sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové, 
který na svém místě stál od šestnáctého století do roku 2003, kdy           
o Velikonocích vyhořel a byl věrně obnoven v původním stylu. Dále 
navštívíme moderní kostel Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu, včetně 
prohlídky pastoračního centra. Pojedeme autobusem dle níže 
uvedeného časového rozpisu. Přihlásit se je možno u kostelníků po 
bohoslužbách v sakristii co nejdříve, nejpozději do neděle 22.09. 
Cena zájezdu je pouhých 80 Kč, děti 40 Kč. Platí se při přihlášení. 

 
 

     ODJEZDY AUTOBUSU:  
     14.00 – Kyjovice, kaple 
     14.15 – Hlubočec, točna 
     14.25 – Pustá Polom, 
                    parkoviště  pod kostelem 
      14.35 – Budišovice, střed 
 

 
Marta Pískovská 
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INFORMAČNÍ SERVIS 

 
 
 
 

 
 
 

� ne 25.08. – od 15.00 hod. na farní zahradě Farní den 
s programem Staví celá dědina. Vstupné: 3 vajíčka 

� so 31.08. a ne 01.09. – bohoslužby s žehnáním školních tašek               
a pomůcek 

� ne 01.09. – v 15.00 hod. jdeme s účastníky letošní Rychlé roty 
na pohár do naší polomské cukrárny (odchod od fary) 

� ne 01.09. – v 16.00 hod. na faře setkání s rodiči předškoláků, 
školáků, mládeže; viz str. 7 

� po 02.09. – odpoledne návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 02.09. – v Podvihově od 17.30 do 17.50 hod. příležitost 
       k přijetí sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá 
� st  04.09. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� st 04.09. – v Hlubočci od 17.30 do 17.50 hod. příležitost k přijetí 

sv. smíření a v 18.00 hod. mše svatá zvláště pro rodiny s malými 
dětmi 

� pá 06.09. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� pá 06.09. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 07.09. – v 19.30 hod. na faře schůzka vedoucích chrámového 

sboru a schol všech obcí naší farnosti k přípravě biskupské 
liturgie při žehnání nového oltáře 

� so 07.09. a ne 08.09. – při bohoslužbách žehnání předmětů 
zbožné úcty: křížků, medailek, obrázků, růženců, sošek, atd. 

� so 14.09. – ministrantská pouť; viz str. 12 
� so 14.09. – ve 20.00 hod. na faře setkání pustopolomských 
       varhaníků 
� ne 15.09. – v Kyjovicích v 09.00 hod. mše svatá ze slavnosti 

Výročí posvěcení kaple 
� ne 15.09. – při všech bohoslužbách sbírka na církevní školy 
� pá 20.09. – 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 20.09. – v 18.00 hodin na faře nácvik chrámového sboru 
� so 21.09. – v 10.30 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí  
       sv. manželství p. Petr Bubík a sl. Dana Langrová  
� so 21.09. – v 11.30 hod. si v kapli v Kyjovicích udělí  
       sv. manželství p. Štěpán Kučera a sl. Michaela Lagronová  
� so 21.09. – v 12.45 hod. na faře začínají Hovory o víře pro žáky    

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 21.09. – ve 14.00 hod. začíná na faře příprava biřmovanců 
� so 21.09. a ne 22.09. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na opravy farního kostela 
� pá 27.09. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci  
� so 28.09. – výlet se školáky z náboženství a Hovorů o víře  
       na bobovou dráhu do Tošovic; viz str. 12 
� ne 29.09. – od 14.00 hodin výlet farníků do ostravských kostelů; 

viz str. 13 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Hlubočci 31.08. a 28.09. v 18.00 hod. 

- v Podvihově 07.09. a 21.09. v 18.00 hod.  
� NEDĚLNÍ VEČERNÍ MŠE SVATÁ: 

- v Hlubočci 15.09. v 18.00 hod. 

 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 

 
 

Tři sousedi diskutovali o správné pozici a postoji při modlitbě. Jeden 
řekl: "Měl bys klečet na kolenou se skloněnou hlavou, v bázni před 
Všemohoucím." 
Druhý muž promluvil a řekl: "Pamatujte na to, že jste byli stvořeni 
podle Božího obrazu. Pozice, ve které se máme modlit, je stát                
s pohledem upřeným do nebe do Boží tváře a mluvit s ním jako dítě 
se svým otcem." 
Třetí muž promluvil a řekl: "Já teda o těch pozicích moc nevím, ale 
tu nejkvalitnější modlitbu jsem se modlil hlavou dolů ve studni." ☺ 



 16

 
Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  

Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


