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NESU A JSEM NESEN 

 

 

Ve stavbě nese jeden 
kámen druhý. Každý 
kámen spočívá na 
nějakém jiném. Právě 
tak je tomu i v církvi, 
kde každý někoho nese                   
a zároveň je nesen 
někým jiným. 
 

Musíme se navzájem snášet, aby se tak prostřednictvím přispění 
všech do stále větší výšky zdvihala budova lásky. V budově církve 
kámen nese a je zároveň nesen. Například podobně jako já nyní 
snáším chování těch, kteří jsou ještě poněkud neomalení, tak zase 
mne museli tolerovat ti, kdo mne předešli v bázni před Pánem; oni 
mne nesli, abych se také já naučil snášet druhé. 
Celou váhu budovy ale nese základ, a tím základem je náš Vykupitel, 
jenž na sobě nese břímě nás všech dohromady. On snáší všechny 
naše nedokonalosti. 

Sv. Řehoř Veliký 
 
Milí Boží přátelé, 

toto číslo farního časopisu je již tradičně věnováno především 

ohlédnutí za uplynulým rokem i malému výhledu vpřed. Není to však 

jen o statistikách a číslech. Je to o budově církve, ve které si 

s vděčností všímáme Základu, který vše nese. Je to o budově církve, 

kde každý kámen je důležitý. Je to o naději, že máme kým být neseni. 

Je to o poděkování Bohu i vám všem, kteří jste ochotni druhé nést.               

A ten dík je zároveň i novou prosbou… 

P. Zdeněk 
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K ROKU RODINY 
 

 Už mladí se v náboženství učí, že cestou ke štěstí je poznat              
a naplnit plán, který Bůh s člověkem má. Toto je nosná myšlenka                
i pro život rodiny: Cestou k rodinnému štěstí je poznat a naplnit 
plán, který Bůh s rodinou má. Jaký má vlastně Bůh s rodinou plán? 
 Ježíš to ukázal jasně: Jestliže před 2000 roky jako člověk 
vstoupil právě do lidské rodiny, nebylo to bezdůvodně. Měl tisíce 
jiných možností, jak do tohoto světa vstoupit. Jestliže vstoupil právě 
do rodiny, do svazku muže a ženy, nepochybně tím chtěl zdůraznit 
její význam a také vyjádřit touhu svého Srdce být v rodinách 
přítomen. 
 S tím souvisí už i otázka volby životního partnera. Mladí se 
často ptají, jestli si mohou vzít někoho nevěřícího. Velmi moudře na 
toto téma kdysi zazněla odpověď v jednom mládežnickém časopise: 
„Láska si nevybírá. Možné to je. Ale musíš počítat s tím, že to budeš 
mít těžší.“ 
 V čem těžší? Budete se s životním partnerem rozcházet 
v prioritách. Ty budeš chtít jít v neděli do kostela, on do ZOO. Ty 
budeš dětem říkat, že Bůh je, on jim bude říkat, že Bůh není. Můžete 
se rozcházet v otázkách plánování rodičovství, antikoncepce, 
potratů. Někteří říkají: „Pane faráři, uvidíte, já ho předělám.“ I to se 
stává. Častěji to ale končí opačně: Věřící strana se přizpůsobí 
nevěřící, život z víry opustí a víru nepředá ani dětem, jejichž život 
pak stojí jen na tom lidsky nejistém a vratkém. To není teorie. To 
jsou zkušenosti. Častým zaklínadlem je slovíčko „tolerance“: „On je 
tolerantní!“ Možná ano. A možná ne tak docela. V každém případě 
je zde veliké nebezpečí, že dospívající děti se přizpůsobí tomu, co 
vidí a co láká více. Přizpůsobí se „jednodušší“ cestě, kterou vidí u 
nevěřícího táty či mámy. Jednodušší ovšem nebývá totéž co nejlepší. 
 Mnoho se dnes mluví o tom, jak manželský život stmelují 
společné zájmy, společné priority. Myslíte, že víra je výjimkou? Na to 
je dobré ovšem myslet už při hledání životního partnera. 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 
 
 
 
 
 

 

Před 110 lety papež Pius X. vyhlásil za vzor posvátné hudby varhany 
a gregoriánský chorál, naproti orchestrálním klasickým a barokním 
kompozicím, které byly v chrámech stále víc upřednostňovány.   
Tou dobou byl v našem kostele u varhan již deset let skřipovský 
rodák František Černín (†1928). Studoval v Opavě a ve Vídni, kde 
složil z hudby státní zkoušky. Po krátkém pobytu v Děrném                        
u Fulneku byl roku 1894 jmenován „řídícím“ a varhaníkem v Pusté 
Polomi.  
S platem 60 zlatých ročně nastoupil po Lvu Lakomém. Hrával ještě 
na starých mechanických varhanách, které už dosluhovaly a výdaje 
na opravy mechaniky a za kůži na varhanní měchy byly rok od roku 
vyšší.  
Měchošlap Josef Šaier „šlapal měchy“ za necelých pět  zlatých  ročně  
a pamatoval i varhaníky a učitele Matouše Wawreczku a Jana 
Nedvěda a z vyprávění i Františka Sedláka a Jana Hertla, kteří zde 
hrávali do r. 1876 . 
Nové pneumatické varhany, které farníci pořídili r. 1903, byly pro  
Fr. Černína velkou motivací. Vedle svého učitelského povolání byl 
totiž i nadaným skladatelem. Složil desítky preludií a meziher a je 
autorem několika mší. V Pusté Polomi založil orchestr, se kterým 
provedl i svoji operu „Pán Lysé hory“. Roku 1906 stál u zrodu 
Pěveckého sdružení slezských učitelů a byl jeho prvním 
sbormistrem.  
Jeho nástupce Martin Uhrovič, zaneprázdněn školou i obecními 
povinnostmi, se jako varhaník v letech 1919 až 1925 soustředil 
hlavně na liturgický zpěv a  udržení správného tempa „kancionálek“, 
neboť  „tahání“  nápěvu my farníci máme ve velké oblibě  dodnes. 
Péče o budoucnost hudby ve farnosti byla ale na P. Josefu Knaiblovi  
a byl to zřejmě on, kdo přemluvil rodiče mladičkého Aloise Stoniše , 
aby rozvíjel svůj hudební talent nejdříve u Fr. Černína, později na 
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varhanických kurzech, pořádaných křesťanskou akademií 
v Olomouci a Ostravě. 

Odjakživa byl v Pusté Polomi kostelní sbor                       
a v roce 1932 ho P. Josef Bašný s Aloisem 
Stonišem přeměnili na spolek s odborným                          
a finančním zázemím a s pevnými pravidly. 
Hlavním posláním Farní Cyrilské jednoty v Pusté 
Polomi, jak zní úplný název, byla i nadále 
chrámová  hudba, ale Jednota – toto společenství 

Alois Stoniš (1900-1993) mladé katolické  generace – pořádala koncerty                  
i divadelní představení a byla zapojena do celostátního systému 
vzdělávání zpěváků, varhaníků i sbormistrů. 
To, že se členové také pravidelně scházeli dvakrát týdně ke 
zkouškám, se brzy projevilo ve vysoké úrovni zpěvu a sbor v krátké 
době dokázal interpretovat i náročná díla a mše  českých i světových  
skladatelů. 
Alois Stoniš zastával úřad varhaníka v našem kostele až do roku 
1988, tedy něco přes šedesát let. Byl poslední povětrný mlynář 
v Pusté Polomi. Už když mu bylo 14 let a jeho otec narukoval do 
války, řídil mlýn a ve větrných nocích na něm při mletí ponocoval. 
V roce 1945 mlýn shořel ve válečné vřavě.  
V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století činil plat 
varhaníka mizivých 150 Kč měsíčně. Ani dřív to nebylo lepší, byla 
však alespoň slušná štola. Celou tu dobu živil Alois Stoniš svou 
rodinu, jak se dalo - z malého hospodářství a z toho, co vydělal na 
pile nebo v lese nebo z příležitostného muzicírování. 
Ty slavné sbory už dávno patřily minulosti a kostel býval někdy 
téměř poloprázdný, ale pořád jsme obdivovali  brilantní hru jeho 
mozolnatých rukou, ty dojímavě krásné mezihry bez zbytečných 
kudrlinek i přesnou práci starých, ale hbitých nohou při 
kontrapunktu na basovém pedálu. To vše, aby soulad s  námi při 
zpěvu byl ideální. Jak by to řekl sv. Augustin: „Plakal jsem při tvých 

hymnech a zpěvech, jsa mocně pohnut hlasy tvé Církve libě pějící “.  
 

 

 

 

Text: Petr Stoniš, foto: Jiří Ondra  
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ČÍM ŽIJEME 
 
 

 A teď už k historii méně staré. Před statistickým ohlédnutím 
za rokem 2013 ještě malé ohlédnutí za událostmi podzimu a části 
zimy. 
 Za připomenutí určitě stojí Diecézní ministrantská pouť               
do Krnova 14. září, které se z naší farnosti zúčastnilo 13 ministrantů. 
Neodradil je ani déšť. A přivezli si i medaile – ti mladší bronzové,                
ti starší stříbrné. Gratulujeme! 
 Také závěr září byl ve znamení výletů. S dětmi z náboženství 
jsme o dva týdny později vyrazili do Tošovic u Oder na Bobovou 
dráhu. Děti dokonce pana faráře dostaly i na rodeo býka – naštěstí 
jen umělého. Den nato pak plný autobus našich farníků směřoval do 
Ostravy na prohlídku vyhořelého a znovu postaveného kostelíka 
v Hrabové a do zcela nového kostela v Zábřehu. 
 Nočního čtení biblických příběhů se v pátek 11. října 
zúčastnilo ve farním kostele 17 dětí a 10 dospělých. Viděli jsme také 
hezký animovaný biblický film. 

 V té době už finišovala výroba 
nového oltáře a ambonu pro farní 
kostel a bylo potřeba připravit                     
i samotnou slavnost, při které jsme 
v neděli 3. listopadu přivítali našeho 
otce biskupa. Do příprav a provedení 
slavnosti bylo zapojeno přes 100 lidí. 

Všem patří veliký dík za poctivý kus práce.  
O týden později jsme oslavili hlavního patrona naší farnosti 

sv. Martina mší svatou tentokrát věnovanou hlavně dětem                        
a tradičním Svatomartinským odpolednem. 

Poslední listopadovou neděli jsme zakončili Rok víry 
vyhlášený ještě papežem Benediktem XVI. a zvolna jsme do konce 
roku nechali dojít také Rok Eucharistie vyhlášený našimi biskupy. 
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Zdá se, že za poslední dobu přibylo v naší farnosti lidí, kteří 
pravidelně Eucharistii přijímají, což by mohlo být snad dobrým 
plodem Roku Eucharistie. Vytrvejme! 

Před adventem si děti i dospělí upletli adventní věnečky, 
které pak při bohoslužbách byly požehnány a které nás provázely 
dobou přípravy na Vánoce. Provázel nás však ještě jeden symbol.     

Při dětských rorátech do kostela 
pravidelně přijížděl adventní vlak. 
Nechybělo pravé nádražácké hlášení, 
průvodčí ani jízdenky. Jen jízdné bylo 
netradiční: malé adventní úkoly.              
A přišel také Mikuláš. 

Přelom adventu a Vánoc byl též ve znamení koncertů 
v Hlubočci a v Pusté Polomi.  

Velký dík také již tradičně patří všem, kteří připravili kostel             
a kaple na Vánoce a napomáhali také k hezkému a hlubokému 
prožití těchto svátků při liturgii. 

Odměna nebyla sladká, ale mokrá – tedy alespoň pro 
ministranty při vánočním výletu na bazén v Ostravě – Porubě. 

Následovaly ještě novoroční koncerty v Pusté Polomi                     
a v Kyjovicích a také jsme vstoupili do Roku rodiny vyhlášeného 
našimi biskupy. Zaměřili jsme se na společnou modlitbu v našich 
rodinách. Je provázena slibem vašeho faráře každý večer posílat 
zvláštní požehnání těm, kdo se ten den budou ve svých rodinách 
společně modlit a také všem osamělým, kteří se ten den budou 
modlit za rodiny naší farnosti. 

Poděkování patří též koledníkům a vedoucím skupinek 
Tříkrálového koledování spojeného se sbírkou pro Charitu, které se 
již tradičně uskutečnilo na začátku ledna. Výsledky se dovíte příště. 

V sobotu 11. ledna pak proběhl v Podvihově turnaj dětí                   
a jejich rodičů (včetně otce duchovního ☺) ve hře Člověče, nezlob 
se. Bětce Zajíčkové gratulujeme k výhře – k výbornému medovníku 
ve tvaru právě této hry. 

A co bude dál? To bude záležet i na vás… 
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BILANCE UPLYNULÉHO ROKU 
  
 

 

A teď již slíbené statistiky: 
 

I letos začněme tím podstatným - duchovním životem farnosti: 
 

 
křty svatby 1. sv.přij. pohřby 

Pustá Polom   3* 6   6* 13 
Kyjovice 0 1 0 7 
Hlubočec 0 0 0 4 
Podvihov 0 0 0 0 

 
* Svátost  křtu ve farním kostele v Pusté Polomi přijaly 2 děti 

z Pusté Polomi a 1 z Podvihova. 
 

* 1. sv. přijímání ve farním kostele v Pusté Polomi přijaly 3 děti 

z Pusté Polomi, 2 z Hlubočce a 1 z Budišovic. 
 

 

Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 10.000 svatých 
přijímání, 137x byla nemocným a seniorům udělena svátost 
pomazání nemocných, nedělní bohoslužby navštěvovalo asi 360 lidí, 
v náboženství na Základních školách + na Hovorech o víře + na 
katechezích předškolních dětí na faře jsme měli asi 75 dětí                 
a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí sloužilo 19 
ministrantů, zpívaly 4 scholy o celkovém počtu asi 30 mladých                   
a farní chrámový sbor o počtu cca 20 lidí. Varhanickou službu 
vykonávalo 8 varhaníků, Eucharistii při bohoslužbách spolu s knězem 
podávali a nemocným donášeli 4 akolyté. Kostel i všechny kaple mají 
své kostelníky. Samozřejmostí je také péče farníků o své kostely                 
a kaple. 
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 Život farnosti stojí na dobrovolnické službě. Velký dík všem, 
kteří nezištně sloužíte! Jen v mailové poště mám cca 90 adres 
spolupracovníků, se kterými komunikuji přes internet. Kolik je pak 
ještě dalších, zvláště dříve narozených, věrně sloužících! Má to tak 
být: Každý má mít alespoň jakýsi nezištný „otisk prstu“ na životě 
farního společentví. Jsou však mezi vámi i takoví, kteří farnosti 
věnují i několik hodin týdně. Jsem za vaši službu vděčný. Nemohu se 
však někdy zbavit palčivé otázky, zda-li se někdo necítíte ve své 
službě až nějak zneužíváni. U některých ta služba vyžaduje opravdu 
hodně času a sil. Berete-li tuto službu jako váš „mimokošíčkový“ 
příspěvek farnosti, jsem za to vděčný dvojnásob. Ale přesto: Kdyby 
jste někdo vhledem k rozsahu a náročnosti služby a zvláště 
vzhledem k životním okolnostem cítili, že byste za svou práci měli 
být nějak ohodnoceni i finančně, dejte prosím vědět. Vaší služby si 
velmi vážím, ale opravdu nerad bych někoho zneužíval ☺. 
 

 

A ekonomická statistika? 
 
 
Příjmové položky 
 

 

(v Kč) 
zůstatek 

k 1.1.2013 
sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

 ostatní 
příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 

  733.362 
431.616 
  77.090 

     100.000   70.513  679.219 

Kyjovice   336.108 
243.611 
    6.000 

 
 
 

 249.611 

Hlubočec     84.746 
  78.915 
    7.000 

 
 

   88.915 

Podvihov     77.221 
  42.845 
            0 

 
 

   42.845 
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Mimo účetnictví farnosti jednotlivé obce podpořily život farnosti 
z vlastních zdrojů těmito záležitostmi (informace čerpány z podkladů 
dodaných starosty jednotlivých obcí): 
 
Pustá Polom: Mimo příspěvek 100.000 Kč na opravy kostela obec 
Pustá Polom celkovou částku 124.332 Kč financovala z vlastních 
zdrojů opravu poškozeného kříže, okapový chodník kolem kostela, 
opravu živičných povrchů chodníků na hřbitově, výměnu obrubníků 
u Božích muk, údržbu a provoz hřbitova včetně soc. zařízení, opravu 
hřbitovní zdi a schodů ke kostelu, zbudování nových schodů a dlažby 
u fary (vchod ze dvora) a vyvezení žumpy. 
 

Kyjovice: Obec Kyjovice (bez uvedení částky) celoročně zajišťovala 
na své náklady údržbu okolí kaple - čistota, zeleň, zimní údržba. 
Rekonstrukcí ZŠ přispěla také k zajištění výuky náboženství 
v podstatně lepších podmínkách. 
 

Hlubočec, Podvihov: Podklady nedodány. 
 
Za pomoc a spolupráci všem upřímný dík! 
 
 
Výdajové položky 

 

 

(v Kč) 
odeslané 

sbírky 
výdaje celkem 

za rok 2013 
zůstatek 

k 31.12. 2013 

Pustá Polom 114.575        993.524 419.057 

Kyjovice 123.542 183.160 402.559 

Hlubočec   29.641   74.754   98.907 

Podvihov   20.467   83.412   36.654 
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Odeslanými sbírkami je myšlen součet sbírek na bohoslovce, 
misie, Charitu, Svatopetrský haléř, na potřeby diecéze, Biblické dílo, 
církevní školy, TV Noe, z misijních pohlednic pro Papežská misijní 
díla, Adopce na dálku, dary z postní almužny pro nemocnou 
Michalku a desátek odevzdávaný všemi farnostmi diecézi. 
V Kyjovicích, Hlubočci a Podvihově jsou do odeslaných sbírek 
započítány také vyhlášené sbírky na opravy farního kostela. 

 
 
Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných 

režijních nákladů spojených s životem farností jsou nejvyšší výdaje 
farností tvořeny také těmito položkami: 

 
 

PUSTÁ POLOM 
 
 

Vnitřní úpravy farního kostela 
 
335.362 Kč: umělecké nasvětlení kostela 
258.450 Kč: oltář, ambon, relikviář, dokumentace, autorský dozor 
  35.017 Kč: elektrický zabezpečovací systém 
  30.000 Kč: dřevěný mobiliář 
  19.360 Kč: mramorové soklíky  
  12.040 Kč: elektropráce, mobiliář 
    7.208 Kč: restaurování liturgických předmětů 
 

 
 

Běžné výdaje 
16.097 Kč: elektřina kostel 
12.745 Kč: plyn fara  
  6.617 Kč: oprava střechy orlovny 
  5.608 Kč: občerstvení na slavnost svěcení oltáře  
  4.967 Kč: elektřina fara  
  4.285 Kč: pojištění budov 
  3.333 Kč: adopce na dálku 
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KYJOVICE 
12.745 Kč: plyn fara 
12.220 Kč: plyn kaple 
  7.039 Kč: květinová výzdoba  
  4.967 Kč: elektřina fara 
  3.333 Kč: adopce na dálku   
  3.318 Kč: elektřina kaple 
       
 
HLUBOČEC 
  9.965 Kč: elektřina kaple 
  6.372 Kč: plyn fara 
  2.484 Kč : elektřina fara     
  1.667 Kč: adopce na dálku 
 
 
PODVIHOV 
 24.530 Kč: ozvučení kaple 
   6.372 Kč: plyn fara 
   4.800 Kč: čalounická práce v kapli 
   2.484 Kč: elektřina fara     
   2.064 Kč: elektřina kaple         
   1.667 Kč: adopce na dálku 

 
 
Pro všechny obce farnosti byl pořízen jednotný koncelebrační ornát 
se sadou 5 vyšívaných barevných štól v hodnotě po 14.070 Kč                  
za jeden celek. 
 
 
Všechny uváděné částky jsou haléřově zaokrouhleny. Všechny 
položky příjmů i výdajů jsou detailně rozepsány v pokladním deníku. 
Kdokoliv do nich může na požádání nahlédnout.  
Všem dárcům upřímné „Pán Bůh odplať“! 
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VÝHLED NA TENTO ROK 
 
 

A co plánujeme, resp. na co šetříme letos? 
 
 

PUSTÁ POLOM: 
Straší nás stav střechy orlovny i blížící se potřeba generální opravy 
varhan. Pokud se tyto záležitosti ještě podaří udržet, rádi bychom se 
prioritně pustili do opravy fasády kostela. Zvláště na věži se omítka 
někde pomalu ale jistě blíží havarijnímu stavu. 
Z pastoračních záležitostí bude, dá-li Pán Bůh, jistě významnou 
událostí kněžské svěcení a primiční mše svatá našeho jáhna Jakuba 
Vavrečky. 
 
 

KYJOVICE: 
Trvá potřeba opravit celý interiér kaple, zvláště vedení elektřiny,  
opravit omítky, provést foukanou izolaci stropu, nátěry dveří, pořídit 
zabezpečovací systém, provést dodávku a montáž osvětlení                       
a vymalování kaple. Také pro letošní rok platí: Bude to odvislé od 
finanční spoluúčasti obce, která je vlastníkem budovy kaple. 
 
 

HLUBOČEC: 
Prioritou pro letošní rok bude zakoupení digitálních varhan. Stávající 
elektrofonické varhany z DDR dosluhují a jejich oprava vzhledem              
k jejich stáří a nemožnosti sehnat náhradní díly je již nereálná. 
Výhledově do dalších let je třeba počítat s hydroizolací kaple, 
opravou střechy a novou elektroinstalací. To vše ve spolupráci 
s obcí, která je vlastníkem budovy. 
 
PODVIHOV: 
Výhledově bude potřeba řešit vlkost zdiva. Kdy – toť ovšem otázka. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

A tak zachovejte přízeň! Komu? Nám? Ne. Sobě! ☺ 
I v roce 2014 platí: Naše farnost bude taková, jakou si ji uděláme… 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
� pá 31.01. – v Podvihově Farní ples; odjezdy autobusu: 19.15 h. 

Kyjovice, kaple; 19.25 h. Pustá Polom, parkoviště pod kostelem; 
19.35 h. Hlubočec za křižovatkou na Podvihov; zpět: první odjezd 
v 01.30 hod., druhý odjezd po skončení plesu 

� so 01.02. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                     
2. stupně ZŠ  a pro středoškoláky 

� so 01.02. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� so 01.02. a ne 02.02. – při bohoslužbách žehnání svící (přineste 

si) a Svatoblažejské požehnání  
� po 03.02. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 03.02. – v 16.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření      

a v 17.00 hod. mše svatá 
� út  04.02.–na faře Farní zabíjačka:poděkování spolupracovníkům 
� st 05.02. – v 16.30 hod. v Hlubočci příležitost ke sv. smíření                  

a v 17.00 hod. mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 
� pá 07.02. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 07.02. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 08.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� ne 09.02. – v Pusté Polomi v 10.30 hod. mše svatá zvláště pro 

rodiny s dětmi všech obcí celé naší farnosti; nácvik Maxischoly 
v 09.30 hod. na faře 

� čt 13.02. – v 15.30 h. na faře setkání rodičů a dětí „školkáčků“ 
na téma „Sen tří stromů II.“ 

� so 15.02. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                     
2. stupně ZŠ  a pro středoškoláky 

� so 15.02. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
� so 15.02. a ne 16.02. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na opravy farního kostela 
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� st 19.02. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
� pá 21.02. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

� pá 21.02. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 22.02. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 22.02. a ne 23.02. – při bohoslužbách sbírka na Svatopetrský 

haléř: prostředky,které vkládáme do rukou papeže pro potřebné 
� so 01.03. – ve 12.45 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                     

2. stupně ZŠ  a pro středoškoláky 
� so 01.03. – ve 14.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 
� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   

- v Hlubočci 01.02., 15.02. a 01.03. v 17.00 hod. 

- v Podvihově 08.02. a 22.02. v 17.00 hod.  
� PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SV. SMÍŘENÍ A EUCHARISTIE:   
      - každý pátek ve 13.50 hod. na faře (kromě 31.01. a 07.02.) 
 
 
 

 
 
 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

Sedí pan farář na návštěvě u oběda a rodina ho povzbuzuje: „Vemte 
si zákusek!“ – „Už jsem měl tři!“ povídá pan farář. – „Měl jste čtyři. 
Ale vezměte si!“ ☺ 
 
Turista na Moravě potká babičku a ptá se: „Teta, kde se tady pálí 
slivovice?“ – Babička ukáže hůlkou před sebe: „Vidíš ten kostel, 
mladej? Tak kromě toho všude!“ ☺ 
 
Pepíček se modlí po písemce ze zeměpisu: „Pane Bože, moc tě 
prosím… Ať je Brusel hlavním městem Bulharska!“ ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


