
LISTOPAD 2013 
    

 

 

 

 

 

ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM 
 

www.pustapolom.cz/farnost/ 
 

 

 
Z obsahu: 

 
 

� Svatý oltář našeho Boha …..………..................................... 02 
 
 

� Eucharistie – Chléb života …….……………………..……............ 04 
 
 

� Ptali jste se ………….…........................................................ 05 
 
 

� Toulky farní minulostí ……….............................................. 06 
 
 

� Výzva k podpoře petice „Jeden z nás“.............................. 08 
 
 

� Ministranti a schola …………………...................................... 09 
 
 

� Informační servis ……………………………..………..................... 10 
 

 
 

Každé „ano“ Bohu  
je krokem k nebi. 

 

(Papež František) 
 

 



 2

 

SVATÝ OLTÁŘ NAŠEHO BOHA 
 

 

Zde Kalvárie i síň na Siónu, 

kde Kristus Ježíš k spáse miliónů 

se obětuje denně zas. 

Zde také oběť naši 

sám za nás k Otci vznáší, 

svým křížem těší, sílí nás. 

 

(z písně k posvěcení chrámu) 

 
 

 
Milí Boží přátelé, milí farníci, 
 

dílo obnovy našeho farního kostela dospělo k významnému 
mezníku. V neděli 3. listopadu v 10.30 hod. při slavení Eucharistie 
otec biskup František Václav Lobkowicz posvětí nový oltář. Pojďme 
se na tyto chvíle společně připravit. 

 

Když se zeptáte dětí, které místo v kostele je nejdůležitější, 
leckteré z nich odpoví, že svatostánek. Není to pravda. Nejdůležitější 
osobou v kostele je jistě Ježíš, který je ve svatostánku v Eucharistii. 
Ale nejdůležitějším místem kostela je oltář, na kterém se Eucharistie 
slaví a na kterém Eucharistie vzniká. Je to obětní stůl (místo oběti)                 
a zároveň stůl Ježíšova Těla, je to symbol samotného Krista, který je 
přinášen jako oběť a který je zároveň pokrmem, který se nám dává. 

 

Proč vlastně nový oltář a zrovna z mramoru? Nestačil by ten 
starý? Také to docela něco stojí! Naši předkové (mnozí daleko 
chudší než my) se snažili soustředit v Božím domě to nejlepší                     
a nejvzácnější, co lidská ruka dovede vytvořit. Věděli, kým je pro ně 
Bůh. Byla by škoda spokojit se dnes v domě našeho Boha jen 
s pokleslým užitým uměním (myslím to obecně) nebo s provizorii. 
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Proč s provizorii? Do 2. vatikánského koncilu se mše svatá slavila 
zády k lidu, zvláště na tzv. hlavním oltáři. 2. vatikánský koncil oltář 
„otočil čelem k lidem“, přesněji řečeno začaly se stavět nové oltáře, 
tzv. obětní stoly a mše svatá se začala slavit tváří k lidem. Oltář se 
tak stal skutečným středem, k němuž se přirozeně obrací pozornost 
celého shromáždění. Spíše asi z finančních důvodů se jako 
provizorium stavěly tyto oltáře zpravidla ze dřeva. Stolní deska 
oltáře však má být kamenná, a to z přírodního kamene, neboť tak 
tomu bylo v církvi odedávna a tak to také odpovídá symbolice 
oltáře. Vliv na tuto skutečnost má myšlenka z evangelií, že Ježíš je 
kámen, který stavitelé sice zavrhli, ale který se stal kvádrem 
nárožním (úhelným kamenem). 

 
Jak však připomíná také Romano Guardini, oltář je hlubokým 

znamením a výzvou pro nás samotné:  
 
Nejhlubší schopností duše je schopnost oběti. V nejhlubším 

nitru člověka spočívá ono ticho a jasnost, z nichž vystupuje k Bohu 
oběť. Tohoto nejvnitřnějšího a nejtiššího a nejsilnějšího v člověku je 
oltář venku viditelným znamením. Stojí na nejposvátnějším místě 
chrámu, vyzdvižen na stupních z ostatního prostoru, který sám zase 
je oddělen od oblasti lidské práce, odloučen jako svatyně duše.                 
Je pevně postaven na bezpečném podstavci jako opravdová vůle                
v člověku, který ví o Bohu a je odhodlán sám sebe pro něj nasadit. 
A na tomto podstavci spočívá stolní tabule, mensa, dobře 
připravené místo, na kterém se přináší oběť. Žádné kouty, volná 
plocha. Žádné zpola temné, nejasné konání, nýbrž zjevné všem 
zrakům. Tak, jak má být konána oběť v srdci. Zcela jasná před 
zrakem Božím, bez výhrad a bez dvojsmyslu. Obojí však patří 
k sobě, oltář venku i oltář uvnitř. Onen je srdcem Církve; tento je 
tím nejhlubším v živé lidské hrudi, ve vnitřním chrámu, jehož je 
chrám venku se svými stěnami a klenbami výrazem                                     
a podobenstvím. 
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Do našeho oltáře jsou vloženy ostatky sv. Víta, dětského 
mučedníka. Právě nad hroby mučedníků bývaly budovány oltáře 
jako připomínka souvislosti mezi obětí Ježíšovou pro nás a velikou 
skutečností minulosti i výzvou pro naši dobu: Co Ty pro Ježíše? 

A snad ještě jednu věc. Náš oltář bude vnějším provedením 
připomínat rozťatý plášť svatého Martina, hlavního patrona naší 
farnosti. Bude to připomínka a výzva nejen k vydanosti Bohu, ale též 
k vydanosti člověku, a tím vlastně i Bohu, neboť sám Ježíš nám 
v evangeliu připomíná, že co děláme (případně neděláme) pro 
člověka, to děláme (případně neděláme) pro samotného Ježíše. 

Nezapomeňme! V den svěcení i kdykoliv budeme u oltáře… 
 
 

 

 

EUCHARISTIE – CHLÉB ŽIVOTA 
 

 Ve vzdělávací rubrice na pokračování pojďme nyní opět 
k Eucharistii. 

 Jak jsme si již řekli, ke sv. přijímání může přistupovat ten, kdo 
věří, že Ježíš je v Eucharistii skutečně přítomen, nemá na duši těžký 
hřích, zachoval eucharistický půst 1 hodinu před svatým přijímáním 
a ke sv. přijímání jej vede láska ke Kristu a touha prospět své 
nesmrtelné duši. 

 Dnes alespoň pár slov o bezprostřední přípravě k přijetí 
tohoto velikého daru a o jeho doznění. Má se člověk modlit před sv. 
přijímáním a po něm ještě nějaké zvláštní modlitby? Kancionál 
(kolem str. 30 – různí se u různých vydání ☺) uvádí několik modliteb 
před a po sv. přijímání. Jsou krásné. Někdy se je pomodleme. Jsou 
však určeny spíše pro ty, kdo přijímají Eucharistii mimo mši svatou 
(např. nemocní doma). Kdo se totiž pozorně a činně účastní mše 
svaté, je na přijetí Eucharistie dobře připraven. Vždyt mše svatá 
obsahuje také vyjádření lítosti nad hříchy, touhy po Eucharistii, díků, 
klanění, proseb. Snad jen krátce – jednou, dvěma větami – pozvěme 
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Krista vduchu do svého srdce a pak mu jednou, dvěma větami 
upřímně poděkujme a odevzdejme se mu. Ale především se 
zapojme do společných modliteb a zpěvů. Je dobré třeba i do řady 
ke sv. přijímání (pokud nepřijímáme na ruku) vzít si s sebou 
kancionál a zpívat. Zpěvy jsou voleny tak, aby odpovídaly tomu, co 
se při mši svaté právě děje. Proto třeba při sv. přijímání nezpíváme 
mariánské písně, ale písně zaměřené k Pánu Ježíši. Nemusíme se 
tedy před sv. přijímáním a po něm modlit žádné sáhodlouhé 
modlitby (a už vůbec ne šeptem nebo polohlasem, abychom nerušili 
druhé). Spíše se zapojme do společných modliteb a zpěvů. Obsahují 
všechno. 

 
 

 

 

PTALI JSTE SE 
 

Otče, mohl byste blíže vysvětlit podobenství o deseti pannách? 
Slyšela jsem, že tím olejem je naše víra, o kterou máme dbát. Mojí 
švagrové se zdá nekřesťanské, že panny, které měly dosti oleje 
v lampách, nepůjčily nic těm pošetilým. Ale ona není křesťanka. 
Řekla jsem jí to správně? 

 
Snad jenom pro úplnost. Jedná se o podobenství o prozíravých             

a pošetilých pannách, jak ho najdeme v evangeliu sv. Matouše                  
(Mt 25,1-13) 

Ano, odpověděla jste zcela správně. Poselstvím tohoto úryvku 
evangelia je, že tváří v tvář věčnosti nelze žít ze dne na den a čekat, 
že se situace „nějak vyřeší“. Olej je třeba včas střádat a mít ho dost. 

Olej označuje vytrvalou víru, která se projevuje v praxi láskou. 
Nejde zde o neochotu podělit se. Spíše jde o to, že Bůh je zvědav na 
olej každého z nás. V tomto smyslu platí to, co říkají prozíravé 
panny: „Nestačilo by pak ani nám ani vám.“ 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 

Na kněze Vojtěcha Bílka by mohla většina z nás, kterým už bylo 
čtyřicet,  zavzpomínat osobně.   

Vojtěch Bílek se narodil dne 22.1.1905 jako nejmladší z osmi dětí 
sedláka Františka Bílka v Palkovicích u Frýdku Místku. Když mu bylo šest 
let, jeho rodný dům shořel při požáru. 

Bohoslovecký seminář  vystudoval v Olomouci a splnil tak životní 
přání svých rodičů. Vysvěcen na kněze byl 5.7.1928 ve stejný den jako 
polomský rodák Mikuláš Šindlář, s nímž ho pojilo nerozlučné přátelství 
na celý život. 

Do Pusté Polomi  nastoupil jako pomocný 
kněz Josefa Bašného ihned po absolutoriu.  
Od roku 1931 do 1937 působil ve Velké 
Polomi.  

Knězem v Pusté Polomi byl  jmenován 
dne 1.4.1937 a setrval zde až do své smrti. 

Životní příběh Vojtěcha Bílka je výjimečný 
v tom, že v době 2. světové války byl spolu se 
svými farníky vystaven národnostnímu a po 
válce náboženskému útlaku.  

Jak dokládají jeho osobní záznamy, byl od 
počátku přesvědčen o nevyhnutelné porážce hitlerovského Německa                              
a v době druhé světové války např. s velkým rizikem dlouhodobě 
materiálně podporoval rodiny vězněných farníků z Budišovic . 

V poválečném období se nakrátko připojil k tzv. vlasteneckým 
kněžím, akcí prorežimních hnutí katolického duchovenstva se však 
zúčastňoval bez vnitřního přesvědčení. 

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let utrpělo naše farní 
společenství těžké ztráty v důsledku tvrdých proticírkevních zásahů 
okresního církevního tajemníka. V roce 1950  byly ze všech  škol 
ve farnosti odstraněny kříže. Vojtěch Bílek proti jejich odebrání 
otevřeně vystoupil. Bylo nad jeho síly i farníků ubránit i další základní 

Farní zahrada v Pusté Polomi 
1930: Vojtěch Bílek - kaplan 
divizní nemocnice 8 v Opavě 
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křesťanské tradice a svobody. Pod různými záminkami byly rušeny 
nedělní bohoslužby a postupně byla zakázána procesí do Hrabyně na 
pouť i prosebná procesí do polí. Do tohoto obrazu zapadá i demolice 
kaple Božího Těla na návsi v Pusté Polomi (1968).   

Bojový ateismus socialismu nebyla krátkodobá episoda. Mnozí 
farníci byli za své přesvědčení perzekuováni a z existenčních důvodů 
vedli náboženský život odděleně a tajně (křty, svatby, ap.)  

V šedesátých letech, hlavně vlivem katolické obnovy iniciované 
vatikánským koncilem se i místní  komunisté  přesvědčili o tom, že 
náboženství jen tak rychle nevymizí a že nepomůže ani tvrdé 
pronásledování. Přesto v roce 1961 na základě vykonstruovaného 
procesu byli uvězněni čtyři sedláci z Pusté Polomi, shodou okolností též 
členové lidové strany a horliví katolíci.  

V této složité situaci kněz se svými farníky se soustředil na obnovu 
poničeného farního společenství a kostela v duchu koncilních reforem.  

Kostel a faru Vojtěch Bílek opravoval  po válce, ale  taky  k primicím 
Antonína Kupky (1963) a Pavla Kupky (1974). Třetí primice byla za něho 
již v r. 1937 (B. Bohdal z Hlubočce). 

V jeho době byly pořízeny dva nové 
zvony, kazatelna, schodiště na kůr, věžní báň 
a kříž. 

Zasadil se o biřmování v roce 1940 (Dr. 
Schinzel) a v roce 1948 (arc. J. K. Matocha). 

Dne 5.7.1978 Vojtěch Bílek oslavil 
v Pusté Polomi sekundici, tj. 50 let trvání 
kněžství a při této příležitosti byl jmenován 
čestným kanovníkem. O dva roky později,   
30. prosince 1980 náhle zemřel. Je pochován 
v Pusté Polomi. 

Na ničem jiném se neukazuje zřetelněji 
rozpor mezi emocemi a fakty, než když 

člověk slyší pamětníky hovořit o Vojtěchovi Bílkovi pouze jako                        
o vášnivém myslivci. Existuje ale rovněž minulost založena na vědění, 
která  našeho „panka“ oceňuje především jako dobrého kněze.  
 
 
 

text:Petr Stoniš, foto: Jiří Ondra a archiv Miroslavy Kuraňové  

   Kostel sv.Martina v PP 1978:  
   Vojtěch Bílek – 50 let kněžství 
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VÝZVA K PODPOŘE PETICE „JEDEN Z NÁS“ 
 

V členských zemích Evropské unie v současnosti probíhá 
evropská občanská iniciativa pod názvem Jeden z nás (One of us). 
Jejím cílem je ochrana embryí, zejména zákaz pokusů spojených               
s ničením lidských zárodků. Nově vzniklý institut evropské občanské 
iniciativy poprvé občanům umožňuje přímo ovlivnit tvorbu 
evropských právních předpisů.  

 
Osvědčila se zejména snadná a časově nenáročná podpora 

prostřednictvím internetu. Odkaz: https://ec.europa.eu/citizens-
initiative/ECI-2012-000005/public/index.do?la  

 
Podle informací z 1. 10. 2013 je aktuální počet sesbíraných 

podpisů 1,165 603. Česká republika oproti svým sousedům 
(Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakousko) má jen 7 878 podpisů               
(z požadovaného počtu 16 500). K podpisu petice vyzval Svatý otec 
František i evropští biskupové na svém zasedání Rady evropských 
biskupských konferencí (CCEE). Evropskou občanskou iniciativu 
"Jeden z nás" je možné podpořit do 1. 11. 2013.  

 
ČBK vyzývá jednotlivce i občanské organizace, aby uvážili 

možnost se k této iniciativě připojit, a tak přispět k tomu, aby                     
v rámci Evropské unie byla přijata zákonná opatření zaměřená na 
ochranu lidského embrya. Podrobnější informace lze nalézt na 
internetových stránkách www.oneofus.eu. 

 
 

P. Mgr. Martin David, 
generální vikář 
Biskupství ostravsko – opavské 
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MINISTRANTI A SCHOLA  
 

 V rámci podpory pastorace dětí a mládeže náš časopis nabídl 
prostor vedoucím společenství a part, které fungují v naší farnosti, 
k představení činnosti a k pozvání dalších členů. Tak tedy: 

 
Jmenuji se Vít Pískovský, jsem z Budišovic a vedu 
ministranty. Chceš být blíže Pánu Ježíši v Eucharistii? 
Nechceš už sedět v kostelní lavici? Chceš poznat 
dobrou partu kluků? Nebo se chceš jen tak přidat? 
Pokud jsi odpověděl alespoň na jednu otázku ano                  
a vydržíš dávat pozor při celé mši, pak hledáme právě 

tebe. Neboj se za námi přijít do sakristie. Scházíme se na mších ve 
svých obcích a společně každý sudý kalendářní týden v sobotu                  
v 10.00 na pustopolomské faře. Kontakt na mě: tel.: 604 312 943 
(volej odpoledne), e-mail: vit.piskovsky@hotmail.cz. 
___________________________________________________ 
 
Ahoj milé děti, 
rády si prozpěvujete, když máte 
dobrou náladu? Hrajete 
s kamarády hry a jste ve 2. třídě 
nebo ji máte už za sebou? Ano? 
Tak to Vás zveme k nám do 
scholy. Povedeme Vás.              Adéla Šrámková  a  Kristýna Stonišová    
                                                                                 z Pusté Polomi 
 

Scházíme se vždy v pátek v 16 hodin na pustopolomské faře, kde 
hrajeme různě zábavné a legrační hry, zpíváme a nacvičujeme 
písničky pro radost a na mši svatou. 
V neděli se scházíme v 10 hodin na faře z důvodu předzpívání 
písniček na mši. Tak neváhejte a přidejte se k nám do party. 
Těšíme se. 
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Kontakt: 
               Adéla            Kristýna  
tel:             724 264 915            774 112 494   
 e-mail:           adelka215@seznam.cz         tyna.stonisova@seznam.cz 
                   
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SV. SMÍŘENÍ: 
Ve dnech od 01/11 do 08/11 můžeme denně získávat plnomocné 
odpustky pro duše v očistci. Je k tomu nutná také svátost smíření. 
Využijte, prosím, příležitostí: 

 

 

01/11 se v Pusté Polomi před mší svatou zpovídat nebude!!! 
 
POZNAMENEJTE SI DÁLE DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� začíná zimní pořad bohoslužeb – večerní mše svaté, nebude-li 

oznámeno jinak, budou bývat v 17.00 hodin 
� po 28.10. – výlet ministrantů na bazén v Ostravě-Porubě; 

ministranti a jejich rodiče jsou informováni zvláštním listem 
� mimořádně út 29.10. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� mimořádně út 29.10. – v Podvihově v 17.00 hod. mše svatá 
� st  30.10. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 1. část 
� st 30.10. – v Hlubočci v 17.00 h. mše svatá zvl. pro děti a mládež 
� čt 31.10. – od 08.00 hod. velký úklid kostela před svěcením  
       oltáře; prosíme o pomoc všechny ochotné 

Pustá Polom Ne 27/10  1400 – 1500 h. 

Podvihov Út 29/10  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Hlubočec St  30/10  1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Pustá Polom Čt  31/10  1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 

Kyjovice Pá 01/11  1515 – 1620 h. 
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� čt 31.10. a pá 01.11. – od 9.00 hod. v Podvihově pro malé děti 
Pečení s Hankou – viz minulé číslo farního časopisu – str.12; 
hlaste se na tel. čísle 732 242 503 

� pá 01.11. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi – 2. část 
� pá 01.11. – slavnost Všech svatých; mše sv. v Kyjovicích v 16.30 

hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hod.; v Kyjovicích po mši sv. bude 
na hřbitově pobožnost za zemřelé  

� so 02.11. – vzpomínka na všechny zemřelé; mše sv. v Pusté 
Polomi v 08.00 h.; po mši sv. pobožnost za zemřelé na hřbitově 

� so 02.11. – v 09.30 hod. v kostele nácvik ministrantů na liturgii 
svěcení oltáře 

� so 02.11. – ve 13.00 hod. v kostele nácvik zpěvu na liturgii 
svěcení oltáře – generálka všech těles a zúčastněných!!! 

� so 02.11. – v 16.30 hod. na hřbitově v Podvihově a v 17.00 hod. 
na hřbitově v Hlubočci pobožnost za zemřelé 

� ne 03.11. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše sv. se 
svěcením oltáře; odjezd autobusu na svěcení v 09.40 h. z Kyjovic 
od kaple, v 10.00 h. z Podvihova od kaple, v 10.10 h. z Hlubočce 
z křižovatky na Podvihov; odjezd autobusu zpět: ve směru na 
Hlubočec a Podvihov 10 minut po skončení mše sv. z parkoviště 
pod kostelem, ve směru na Kyjovice 30 minut po skončení mše 
sv. ze zastávky u fary; v neděli 03.11. v Kyjovicích, Hlubočci ani 
v Podvihově mše svatá nebude!!! 

� čt 07.11. – v 15.30 hod. v kostele v Pusté Polomi svátost smíření 
pro školáky (se společnou přípravou na téma Ježíš uzdravuje 
slepého – moje oči) 

� pá 08.11. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� so 09.11. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                       

2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� so 09.11. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� so 09.11. a ne 10.11. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na opravy kostela 
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� ne 10.11. – v Pusté Polomi slavnost sv. Martina; mše svatá 
v 10.30 hod. zvláště pro rodiny s dětmi všech obcí celé naší 
farnosti; nácvik Maxischoly v 09.30 hod. na faře 

� ne 10.11. – v 15.00 hod. na farním dvoře Svatomartinské 
odpoledne; scénka, jakou jste ještě neviděli a průvod obcí 

� po 11.11. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� čt 14.11. – v 15.30 hod. na faře setkání rodičů a dětí „školkáčků“ 

na téma Svatý Martin se dělí o plášť 
� pá 15.11. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 16.11. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 16.11. a ne 17.11. – při bohoslužbách sbírka na Biblické dílo 
� pá 22.11. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

� so 23.11. – v 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky 2. stupně 
ZŠ a středoškoláky 

� so 23.11. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� pá 29.11. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 30.11. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 30.11. – od 14.00 do 16.00 na faře výroba adventních věnců 
� so 30.11. a ne 01.12. – bohoslužby s žehnáním adventních  

věnců 
� po bohoslužbách je možno objednávat si v sakristii kancionály; 

cena: 170 Kč  
 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 09.11. a 23.11. v 17.00 hod. 

- v Podvihově 16.11. a 30.11. v 17.00 hod.  
� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE:   

- každý pátek ve 13.50 hod. na faře  
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


