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MARIA, POMOZ 
 

Maria, pomoz, přišel čas,  
milostná Matko slyš náš hlas!  

V nebezpečí a strádání  
přímluva Tvá nás ochrání.  

 
Lidská kde síla bezmocná,  
Tvá kyne ruka pomocná;  

neoslyš proseb dítek svých, 
 k Tobě tak vroucně lkajících.  

 
Matkou ukaž se laskavou,  

sešli nám v nouzi pomoc svou.  
Maria, pomoz, přišel čas,  

milostná Matko, slyš náš hlas.  
Amen. 

 
 

 
 
 
 

MĚSÍC SVATÉHO RŮŽENCE 
 

Měsíc říjen slavíme jako měsíc Panny Marie - Královny svatého 
růžence. Vlastní svátek připadá na 7. říjen. Z knihy Naše světla (str. 
317) cituji věty o historických skutečnostech, které daly podnět                    
k zavedení svátku. V roce 1566 byl zvolen za papeže 
dvaašedesátiletý kardinál Michael Ghislieri. Za jeho pontifikátu bylo 
Turecko velmocí. Chystalo se využít rozpory a války mezi křesťany              
k tomu, aby se zmocnilo Evropy. Papež - světec - viděl hrozící 
nebezpečí a vyvinul velké úsilí, aby sjednotil křesťanská knížata. Jeho 
nejúčinnější zbraní však nebyla diplomacie, ale svatý život hluboké 
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modlitby, pokání a denní růženec. Věděl, že je někdo, kdo nám vždy 
může a chce pomoci ve všeliké bídě a soužení. Proto vložil                          
do mariánských litanií invokaci: POMOCNICE KŘESŤANŮ, ORODUJ   
ZA NÁS! K tomu ještě roku 1570 vyhlásil mimořádné Milostivé Léto, 
rok modliteb a pokání. Sám se zúčastňoval veřejně kajících průvodů                   
a pobožností. Turecký sultán byl jistě dobře informován o osobě 
papeže a jeho svatosti. Zachoval se jeho výrok: Větší strach mám                

z papežových modliteb než z celého vojska císaře Maximiliána... 
Bitva mezi křesťanským a tureckým loďstvem se strhla 7. října 1571 
ve vodách u Lepanta v Korintském zálivu. Málokdo čekal, že turecké 
loďstvo bude ten den poraženo a z poloviny zničeno. Tentýž den 
papež v jedné chvíli přerušil hovor se svým hostem, přistoupil k oknu 
a zvolal: Nechme těch záležitostí a pojďme poděkovat Bohu a Panně 
Marii. Panna Maria učinila zázrak. Křesťanské loďstvo zvítězilo.  
Pius V. umírá 1. května 1572. Svatořečen byl v roce 1712. Nový 
papež Řehoř VII. v roce 1573 ustanovil na památku 7. října církevní 
svátek Panny Marie - Královny svatého růžence. Svátek se slavil vždy 
první neděli říjnovou. 
Minulost můžeme třeba i chtít nevidět, ale nemůžeme ji vymazat. Je 
pro nás poučením a měla by nás vést k moudrosti v naší přítomnosti. 
Poznáváme znamení času? Neplatí i pro nás pokárání Ježíšovo: 
Vzhled nebe umíte posoudit, znamení času však poznat 
nedovedete? (Mt 16,4) Mezi zásadní znamení naší doby patří 
bezesporu četná mariánská zjevení. V každém z nich je důrazná 
výzva Panny Marie k denní modlitbě svatého růžence: Dávám vám 
růženec jako poslední zbraň proti Zlu. Tolik duší jde do pekla, 
protože se za ně nemodlíte! Touto modlitbou byste mohli zabránit                      
i válkám... Zbraň, které se však ani nedotkneš, ti nebude nic 
platná. Denně ber do rukou růženec a neochabuj. Znamení doby 
jsou dnes víc než výmluvná!  
Stůj při nás, Pomocnice křesťanů, svatá Panno Maria! 
 

 P. Jan Chromeček 
(převzato z Listů svatohostýnských) 
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Ano, Maria nabízí růženec jako poslední zbraň v boji proti zlu, 
jako zbraň, která může zabránit i válkám. To je výzva. Bude dobře 
v našich soukromých modlitbách, v modlitbě rodin i ve společné 
modlitbě naší farnosti tuto modlitbu obnovit. Učme ji také naše děti                          
a vnoučata a modleme se s nimi. Kdo ji neznáte a nevíte, jak se 
růženec modlí, naleznete tuto modlitbu na začátku kancionálu 
v oddílu „Hlavní společné modlitby“. 

Společná modlitba svatého růžence před mší svatou bude 
konána ve všech obcích naší farnosti po celý měsíc říjen před všemi 
bohoslužbami a bude začínat vždy 35 minut před začátkem každé 
mše svaté. Přijměte pozvání! 

Ve farním kostele před každou nedělní mší svatou povedou 
modlitbu svatého růžence s myšlenkami k rozjímání rodiny 
s dětmi. Jste srdečně zváni! 
         -z- 

 

 
 
 
 

K ROKU RODINY 
 

A nyní opět k životu našich křesťanských rodin. Uvažujeme 
nad duší našich dětí, nad duší, kterou čeká věčnost bez konce a bez 
možnosti změny a zamýšlíme se, jak dětem připravit nejen hezký 
pozemský život, ale také (a to především) šťastnou věčnost. 
Především rodiče jsou těmi, kteří cestu svých dětí k věčnosti (šťastné 
nebo nešťastné) moderují. Právě rodičů se u posledního soudu bude 
Bůh ptát: „Kde máš ty děti, které jsem ti svěřil? Jak jsi je vedl, dokud 
jsi na ně měl vliv? Jaký základ, jaké nasměrování, jaké návyky jsi jim 
na startu dal?“ Nad tím by se rodičům opravdu měla roztřást kolena. 
Minule jsme uvažovali nad důležitostí rozumového poznávání Boha, 
dnes pár slov k uvádění dětí do vztahu s Ježíšem. 

Co je pro děti i pro nás dospělé podstatou života s Ježíšem? 
Všechno vědět? Chodit do kostela? Modlit se? Chodit ke svaté 
zpovědi a ke svatému přijímání? Nekrást? Nezabít? Neublížit? Plnit 
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si svoje náboženské povinnosti? Podstatou života s Ježíšem je ŽÍT 
S JEŽÍŠEM VZTAH. Kde je vztah, tam funguje leccos (včetně mše 
svaté, svátosti smíření, přijímání Eucharistie, budování lidských 
kvalit, apod.) Kde vztah s Ježíšem není, tam se snadno zhroutí                        
i všechno to vnější. Proč by to vnější člověk dělal, když nemá vnitřní 
vztah?! A naopak: Kde má člověk ke Kristu vztah, tam s ním rád 
rozmlouvá, tam za ním rád přijde (a nejen když musí, z povinnosti – 
ale z lásky, ze vztahu, z touhy). Kde má člověk ke Kristu vztah, tam 
má touhu projevovat mu ten vztah v lidech kolem sebe. Kde má 
člověk ke Kristu vztah, tam má touhu se s ním usmířit, když ten 
vztah něčím zranil. Mohli bychom pokračovat. Kde je vztah, tam je 
leccos. 

Ten vztah (nebo „nevztah“) začínají budovat právě rodiče. 
Platí to i v přirozených věcech. I k sourozencům a dalším lidem 
kolem budují rodiče ve svých dětech vztah: „Nedělej bráškovi to, co 
se mu nelíbí a co ho bolí. Uměj se s ním rozdělit. Uměj mu pomáhat. 
Vidíš, jak je bezbranný. Uměj mu udělat radost. Ať se na tebe 
zasměje. Všímej si babičky. Má už hodně roků. Je nemocná. Potěšíš 
ji, když za ní půjdeš nebo když jí něco přineseš nebo pomůžeš nebo 
jen tak řekneš, že ji máš rád. Viděl jsi, jak se minule usmívala?“ 

Tento vztah křesťanští rodiče budují ve svých dětech i vůči 
Ježíši: „Když máš někoho rád, rád si s ním povídáš. Pojď, budeme se 
modlit. Pán Ježíš čeká, že mu něco hezkého nebo důležitého povíme.  
Jdeme za Pánem Ježíšem do kostela. Kamarád je smutný, když tě 
čeká a ty nepřijdeš. Pán Ježíš tě taky čeká. Taky by byl smutný, 
kdybys nepřišel. Když děláš lidem, co je bolí, děláš tím bolest i Pánu 
Ježíši, který tě má tolik rád  a od kterého máš tolik dobrého. Už se 
stalo? Už jsi nějak Pána Ježíše zarmoutil? Tak se mu omluv a běž se 
s ním smířit. Ve svaté zpovědi ti určitě odpustí a podá ti ruku                       
a pomůže ti to napravit. Pán Ježíš chce k tobě přijít ve svaté hostii. 
Dovol mu to. Kamarád by byl taky smutný, kdybys před ním 
zabouchl dveře.“ Maličké děti můžeme třeba nechat pohladit Pána 
Ježíše na kříži. Budovat vztah. 
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A samozřejmě také budovat návyk. Rodiče to dělají                             
i v přirozené rovině. A docela to i kontrolují a vyžadují (aby dítě 
zdravilo, aby umělo poprosit, poděkovat, omluvit se, pomáhat, 
všímat si druhých, aby se pravidelně staralo o zvířátko, aby převzalo 
zodpovědnost za vysypaný koš, aby mělo očištěné zuby a umyté uši, 
aby mělo uklizené boty a hračky, apod.) A vůbec se rodiče nebojí, že 
by tím dítěti ublížili.  

Je s podivem, že mnozí rodiče se bojí budovat ve svých 
dětech návyk na záležitosti vztahu s Ježíšem. (Oni dítě nebudou 
k ničemu nutit. Ono by to dítě pak mohlo na modlitbu, na mši 
svatou, na duchovní věci zanevřít. Třeba se rozhodne samo. A když 
se Pánu Bohu ztratí, ono se zase třeba vrátí…) 

Tady bych vycházel ze zkušeností: Ano, jsou lidé, kteří říkají, 
že s Ježíšem nežijí proto, že je kdysi kdosi nutil. Ale je spousta jiných 
(a já patřím mezi ně), kterým se kdysi také nechtělo, ale rodiče 
neuhnuli, a kteří jsou dnes rodičům vděčni za vybudovaný návyk, 
který se později prolomil do osobního vztahu. 

Platí to i opačně. Ano, jsou lidé, kterým rodiče uhýbali                           
a kterým dovolili se „ztratit“ a kteří si později sami nebo skrze 
někoho jiného našli cestu zpátky. Daleko víc a podstatně víc je ale 
těch, kteří se „ztratili“ a už u toho zůstalo. Takové jsou zkušenosti                
a je dobré o nich vědět a brát je v potaz a poučit se z nich. Tedy 
budovat VZTAH a NÁVYK.  O dalším zase příště… 
 

 

 
 
 

 

PTALI JSTE SE 
 

Vaše dotazy bývají většinou praktického charakteru. Dnes 
jeden věroučný: Proč byla Panna Maria počata bez prvotního 

hříchu a my všichni jsme počati v hříchu? 

Neposkvrnění početí Panny Marie – to je pojem, který si 
spousta lidí vykládá špatně. Nemá nic společného se způsobem 
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početí Mariina Syna Ježíše. A už vůbec nechce říci, že úkony vedoucí 
k početí mezi námi lidmi by byly samy o sobě hříšné. Právě naopak. 
Ty jsou samy o sobě posvátné. Proto je Bůh chrání 6. a 9. 
přikázáním. 

Tady jde o něco jiného. Bude dobře napřed si ujasnit, co je to 
prvotní neboli dědičný hřích. Je to asi jako když alkoholik propije 
majetek rodiny – děti dědictví mít nebudou a možná si opravdu už 
v genech přinesly na svět náklonnost k alkoholu, která se pak 
v pozdějším věku „jen“ probudí. Tak je tomu i s námi. První lidé 
prošustrovali nejen sami za sebe ale jako hlava lidské rodiny i pro 
nás plné spojení s Bohem. Od pádu prvních lidí přicházíme na svět 
v jisté odloučenosti od Boha a s dispozicemi ke zlu. Svatým křtem 
jsme jedinečným způsobem spojeni s Bohem a mnoha dalšími 
způsoby (zvláště ve svátostech) jsme posilováni v boji se zlem                             
a vytrháváni z moci zla. 

Byla Panna Maria tohoto neblahého stavu uchráněna? Byla. 
Anděl ji při zvěstování nazývá „milostiplnou“ – tedy „PLNOU 
milostí“. Jak by mohla být plná milostí, kdyby měla v sobě třeba jen 
stín dědičné viny, která do této chvíle bránila člověku v plném 
spojení s Bohem? Tak to věřící odedávna chápali, a tak to i v r. 1854 
výslovně potvrdil jako článek víry papež Pius IX. Panna Maria sama 
se v Lurdech představuje Bernardetě jako „Neposkvrněné početí“. 

Je to výsada, protekce, privilegium? Proč Maria ano a my ne? 
Odpověď je v Mariině poslání. I my chceme, aby naše chrámy byly 
příbytkem skutečně důstojným Boha. Maria se ve svém mateřství 
měla stát živým chrámem pro Božího Syna. Měla mu dokonce dát 
tělo. Proto si ji Bůh už od úplného začátku (od chvíle jejího početí) 
připravil jako skutečně důstojný chrám, jako člověka jedinečně 
spojeného s Bohem, kterého se žádné osobní zlo ani žádná dědičná 
dispozice negativně nedotkla. Maria byla cele nesena Boží milostí. 
Bylo to privilegium, ale chápané jako vyvolení a příprava ke službě. 

Tak to Bůh dělá i dnes. Když On člověka k něčemu volá, sám 
mu k tomu dá i potřebné dispozice. 
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TOULKY FARNÍ MINULOSTÍ 

Dřevěný kříž na cestě 
k Podvihovu je zaznamenán při 
tzv. II. vojenském mapování   
v letech 1836 až 1852. Toto 
mapování proběhlo se zvýšenou 
přesností a kříž byl podle této 

mapy umístěn na protější straně dnešní cesty na Podvihov. Zde bylo 
dříve  rozcestí. Odbočující cesta směrem k  Podvihovskému  Mlýnku 
byla rozorána v době kolektivizace v šedesátých letech .  

Vůbec v  dávných dobách byla naše 
krajina protkána mnoha pěšinami, 
polními i lesními cestami. Lidé  pracovali 
na poli a v lese, oddech a modlitba                    
u křížku či obrázku  byla samozřejmostí. 
Kaple, kříže a Boží muka, které lemovaly 
cestu, byly součástí této krajiny a každá 
taková drobná církevní stavba byla 
obnovována z výnosů konkrétní renty. 
Kněz Josef Knaibl jich pečlivě eviduje 
v roce 1902 dvanáct a jejich kapitál byl 
uložen do státních dluhopisů a spořitelen. 
Kříže mají své názvy, nám se podařilo 
identifikovat dosud jen některé z nich. 

Dřevěný kříž na Podvihovské ulici  nebyl 
dosud „objeven“, ale jeho nedávný příběh 
je znám. Až do roku 2005 o něj pečoval 
Miloš Havrlant a František Sýkora, v  roce 
2005 byl zcela obnoven rodinou Vojtěcha 
Juchelky a Václava Kozelského .  

Petr Stoniš 2014 
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ČÍM ŽIJEME 
 

A jaké bylo léto? Prázdniny začaly tradiční dětskou poutí. Pro 
nepřízeň počasí letos ovšem nikoliv na Prašivou, ale do Frýdku. 
V tomto Roce rodiny se program točil kolem stolu, který spojuje 
nejen naše rodiny doma, ale i nás všechny v domě Božím. 

Bezesporu největší událostí byla primiční mše svatá 
novokněze P. Jakuba Vavrečky v našem farním kostele. A kam ho 
otec biskup poslal? Jeho prvním kněžským působištěm je Kopřivnice 
a Lubina v novojičínském děkanátu. 

Zbytek července proběhl vcelku v klidu. A v srpnu to začalo: 
Děkujeme dětem a mládežníkům, kteří v polovině srpna při akci 
Rychlá rota aneb Pomoz své farnosti opět přiložili ruku k dílu. Dík 
též dospělým, kteří jednotlivé práce organizovali, připravovali                     
a moderovali. A dík Pánu Bohu, že ještě na poslední chvíli vyšlo 
počasí, takže všechny plánované práce (viz srpnové číslo Přístavu) 
nakonec přece jen byly provedeny. 

Daleko náročnější záležitosti začaly taktéž v polovině srpna 
v kapli v Hlubočci. Generální opravu elektroinstalace, hydroizolaci 
kaple a pořízení nového topení do lavic by děti už nezvládly. Tak 
obec, jakožto vlastník budovy kaple, pozvala firmu ☺. 

Srpen byl v plném proudu, ale až se zima zeptá, co jsme 
dělali v létě, budeme moci říci, že do presbytáře farního kostela 
jsme zakoupili topný koberec. To víte, farníci se už v lavicích hřejí, 
ale farář a ministranti zatím mrzli, i když ne tak docela, protože 
minulá zima byla naštěstí docela teplá. Ale to víte: Mramor je 
mramor. Byť na něm byl obyčejný koberec… 

19. srpna započala další velká akce: oprava fasády věže 
farního kostela. 

Také letos jsme prázdniny zakončili dobrým zmrzlinovým 
pohárem, který byl odměnou účastníkům Rychlé roty.  

S farníky a zvláště s rodinami jsme prázdniny zakončili 
Farním dnem, který právě rodinám byl zvláště věnován. I zde díky 
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Bohu, že i přes krajně nejistou předpověď se počasí ještě udrželo. 
Ihned po programu už šlo zase na několik dní „ke dnu“. 

A ještě jedna mimořádnost. Ministranti celý rok soutěžili 
v aktivitě a horlivosti. S výherci jsme pak vyrazili v neděli 21. září na 
Dny NATO do Mošnova. Škoda, že nás nějakým tryskáčem nenechali 
i proletět ☺. A počasí? Zase stejně.Věřte, nevěřte. Hlásili všelijak, ale 
bylo krásně. Velmi se ochladilo a lít začalo – díky Bohu – až v noci… 

 

 
 
 
 

PASTORAČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 
 

V neděli 07.09. se na faře uskutečnilo setkání rodičů a vedoucích 
aktivit v naší farnosti, jehož účelem bylo připravit pastorační plán 
zvláště pro děti, mládež a rodiny celé farnosti. Z něj vyplynulo 
následující: 
1. Nosné prvky pastorace dětí, mládeže a rodin budou 

centralizovány do Pusté Polomi a budou k nim zvány děti, 
mládež a rodiny celé farnosti jako jedna velká farní rodina. Pro 
koho nabídnuté záležitosti budou hodnotou, ten si cestu najde. 

2. Novým prvkem se stanou 1. středy v měsíci, které budou ve 
farním kostele a na faře věnovány celým rodinám. Kromě 
příležitosti ke sv. smíření pro rodiny a mše svaté pro rodiny bude 
po mši svaté v kostele probíhat společná modlitba rodin, ke 
které jsou zváni dospělí, větší děti a mládež. Paralelně s touto 
modlitbou bude další příležitost k přijetí sv. smíření                                 
a duchovním rozhovorům. V tutéž dobu bude na faře malým 
dětem k dispozici Farní školka s katechezí i zábavou. 

3. Dalším novým prvkem bude divadelní kroužek pro děti, který 
naváže na velmi hezkou loňskou dramatizaci pašijí. 

4. A ještě jeden nový prvek: Pokusíme se o založení spolča 
křesťanské mládeže.  

5. Většina již zaběhlých pastoračních záležitostí zůstane v Pusté 
Polomi zachována i nadále. Počítá se s přípravou dětí na přijímání 
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sv. smíření a Eucharistie, se schůzkami ministrantů, scholy, 
instrumentální scholy, skautů, s Hovory o víře pro žáky 2. stupně 
ZŠ a středoškoláky, středečními bohoslužbami pro děti v adventu 
a v době postní, nedělními bohoslužbami pro děti doprovázenými 
instrumentální scholou o 1. nedělích  v měsíci, výlet pro děti 
z náboženství na bobovou dráhu, do aquaparku a také 
s minitáborem. 

 
Zde naleznete dohodnuté aktivity zasazené do celkového 
pastoračního plánu farnosti: 
 
pondělí před  
1. pátkem v měsíci 

odpoledne návštěvy nemocných Podvihov 

pondělí před  
1. pátkem v měsíci 

17.30/16.30 
18.00/17.00 

sv. smíření Podvihov 
mše svatá Podvihov 

1. středa v měsíci 

16.30 
17.00 
17.45 
17.45 
17.45 

sv. smíření zvláště pro rodiny PP 
mše svatá P. Polom 
společná modlitba rodin P.Polom 
sv. smíření zvláště pro rodiny PP 
farní školka na faře P. Polom 

každý čtvrtek 

07.05 
12.10 
12.10 
13.10 
13.10 
14.15 

6.-9. tř. náboženství (v „Žirafě“) 
1. tř. náboženství (učebna 1. tř.) 
2. tř. náboženství (učebna 2. tř.) 
3 tř. náboženství (učebna 3. tř.) 
4.+5. tř. nábož. (učebna 4. tř.) 
náboženství Kyjovice (ZŠ) 

čtvrtek před  
1. pátkem v měsíci 

17.30/16.30 
18.00/17.00 

sv. smíření Hlubočec 
mše svatá Hlubočec 

1. pátek v měsíci dopoledne návštěvy nemocných P. Polom 
2. pátek v měsíci dopoledne návštěvy nem.Kyjovice, Hlubočec 
3. pátek v měsíci dopoledne návštěvy nem. Domov na zámku 
každý pátek bude upřesněno příprava k 1. sv. přijímání 
pátek – liché týdny 15.00 skauti - dívky 
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pátek – sudé týdny 15.00 divadelní kroužek 
pátek – liché týdny 16.30 skauti - kluci 
každý pátek 16.30 schola Pustá Polom 
pátek před  
1. nedělí v měsíci 

16.30 nácvik instrumentální scholy 

1. pátek v měsíci 
17.00 
18.00 

adorace + sv. smíření Kyjovice 
zakonč. adorace+mše sv.Kyjovice 

pátek – sudé týdny 18.00 chrámový sbor 
sobota – liché týd. 10.00 ministrantská schůzka 
sobota – sudé týd. 13.00 Hovory o víře - fara 
bude upřesněno  společenství mládeže 
1. neděle v měsíci 09.30 nácvik instrumentální scholy 
ostatní neděle 10.00 nácvik farní scholy 

1. neděle v měsíci 10.30 
mše svatá pro děti – P. Polom 
doprovází instrumentální schola 

 

Aktuální změny programu naleznete vždy ve farním časopise 
v rubrice „Informační servis“. 
 
A ještě moderátoři jednotlivých aktivit a kontakty na ně: 
 
Modlitba rodin Radim Novák 603 369 637 

Farní školka 
Věra Javorková 
Petra Marešová 

608 517 381 
736 523 609 

Školní náboženství 
P. Zdeněk Šimíček 
Michaela Grygarová 
Věra Javorková 

603 368 922 
737 736 820 
608 517 381 

Skauti - dívky Pavla Tvarůžková 775 077 080 
Skauti - kluci Ondřej Mareš 736 523 608 

Ministranti 
Vít Pískovský  
P. Zdeněk Šimíček 

604 312 943 
603 368 922 

Schola Adéla Šrámková 724 264 915 
Instrumentální schola Marcela Tvarůžková 777 953 219 
Divadelní kroužek Michaela Grygarová 737 736 820 
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Chrámový sbor Pavel Šustek 732 311 637 
Společenství mládeže Vít Pískovský 604 312 943 
Ostatní P. Zdeněk Šimíček 603 368 922 

 
 
 
 

 

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PŘIJÍMÁNÍ SVÁTOSTÍ 
 

Jako každoročně, tak i letos začne na podzim příprava dětí                 
a mládeže k přijímání svátosti smíření (sv. zpovědi) a Eucharistie (sv. 
přijímání). Je to velká pomoc i při výchově, když dítě samo umí uznat 
a pojmenovat, co nedělá správně, předkládá to Ježíši k uzdravení                 
a chce se snažit o nápravu. K tomu vedeme děti v přípravě na svatou 
zpověď. A je také moc dobře dovolit Ježíši, aby On sám v přijímání 
Eucharistie děti vedl a jejich snahy umocňoval. 

Přípravu k těmto svátostem máme dvojfázovou: Nejprve se 
zaměřujeme na poznávání Ježíše v hodinách náboženství a na život 
s ním skrze modlitbu a účast na bohoslužbách a také na budování 
obyčejných lidských kvalit. Ve druhé fázi pak připojujeme také 
teoretickou přípravu k přijímání výše jmenovaných svátostí. (Děti, 
které procházejí první fází samovolně ve svých rodinách, bývají po 
přihlášení zařazeny přímo do druhé fáze přípravy.) 

Zápis dětí k přípravě se uskuteční na faře v Pusté Polomi 
v sobotu 18. října 2014 – přijít je možno kdykoliv v době od 08.00 
do 11.00 hodin nebo od 14.30 do 16.30 hod. 
 Zvány jsou všechny děti navštěvující 3. třídu ZŠ a starší. Účast 
alespoň jednoho z rodičů či někoho, kdo převezme garanci za 
dobrou přípravu dětí, je u zápisu nutná. Je možno přihlásit i děti 
nepokřtěné a připravit je zároveň ke svatému křtu.  
 Pokud by Vám nabízený termín nevyhovoval, domluvme si, 
prosím, co nejdříve prostřednictvím telefonu č. 603 368 922 nebo 
skrze e-mailovou adresu rkf.pustapolom@doo.cz setkání v jiném 
termínu. 
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  PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH K PŘIJÍMÁNÍ SVÁTOSTÍ 
 

Letos na podzim opět začne další kurz přípravy dospělých ke 
svátosti křtu, svátosti smíření a sv. přijímání. Adresáty tohoto 
pozvání jsou nejen vážní zájemci o přijetí těchto svátostí v dospělém 
věku. Komu jsou setkávání určena: 

 
- Těm, kteří nebyli pokřtěni a sami uvěřili, a svoji víru chtějí 

zpečetit svátostí křtu a životem s Ježíšem. 
- Těm, kteří byli v dětství pokřtěni, ale dále je k Bohu nikdo 

nevedl, v Boha uvěřili teprve později a chtěli by s ním žít také 
svátostným způsobem skrze přijímání svátosti smíření (svaté 
zpovědi) a svatého přijímání. 

- Těm, kteří Boha teprve hledají a rádi by se seznámili 
s obsahem křesťanství a s hodnotou křesťanského pojetí 
života. 

- Těm, kterým nebyla víra předána, ale kteří cítí hodnotu 
života z víry a chtějí tyto hodnoty zprostředkovat svým 
dětem. 

- Těm, kteří se chtějí připravit ke svátosti biřmování 
v dospělém věku. 

 
Budeme uvažovat zvláště nad rozumovými základy víry, nad 

obsahem Bible, nad hodnotou a způsobem života s Ježíšem a nad 
osobním životem z víry, naděje a lásky. Předpokládá se, že společná 
setkání začnou v říjnu nebo v listopadu a budou probíhat 1 a ½ roku 
cca 1x za 2 týdny – mimo vánoční a hlavní prázdniny. 
 

Setkávání budou pojata jako Hledání cest, ve kterých člověk 
poznává křesťanské hodnoty a křesťanský způsob života. Na 
svobodném zvážení a rozhodnutí každého pak je, zda-li tyto hodnoty 
pro svůj život přijme a zpečetí je pak následným přijetím svátostí, 
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které mu doposud nebyly zprostředkovány (křest, svátost smíření, 
sv. přijímání, biřmování, manželství…). 
 
        Pokud se rozhodnete mé pozvání přijmout, ozvěte se, prosím,  
nejpozději do pátku 10. října na tel. č. 603 368 922 nebo skrze e-
mailovou adresu rkf.pustapolom@doo.cz. Pozvěte své okolí! 
 
 

 
 
 
 

 KDY SE BUDE OPRAVOVAT KAPLE V KYJOVICÍCH 
 

 Již delší dobu se věřící, kteří se účastní 
bohoslužeb v kyjovické kapli, těší a vyptávají 
na opravu jejího interiéru. Především se 
jedná o elektroinstalaci, jež je velmi zastaralá 
a občas dělá potíže, a o opravu omítek i 
maleb. Stěny a zvláště klenba je rozpraskaná 
a při novém provedení elektroinstalace by se 
aspoň spravila. 
 Zhruba 3 roky se kaplová rada snaží                
u obce prosadit nutnost těchto oprav 
s nabídkou spolufinancování, přestože je 
kaple majetkem obce. I když se už několikrát zdálo, že prostředky 
budou k dispozici, nakonec se obec vždy rozhodla pro jiné priority 
s příslibem, že v nadcházejícím roce „to už vyjde“. 
 Na začátku tohoto roku se Otec Zdeněk a členové kaplové rady 
společně sešli se starostou a místostarostou obce a dohodli se, že 
elektroinstalační práce bude organizovat obec, zatímco stavební 
práce (omítky a malby vč. restaurování figurální výmalby oblouku) 
zorganizují lidé z řad farníků.  Dohodli jsme se rovněž i na společném 
financování veškerých výše zmiňovaných oprav do výše 380 tisíc 
korun, a to za společného přispění v poměru 1:1 z obou stran. Podle 
tohoto zadání jsme si udělali průzkum mezi firmami a shromáždili                 
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i jejich technické a cenové nabídky. Z nich jsme vybrali tu 
nejvýhodnější s očekáváním zahájení prací na elektroinstalaci. 
 Ačkoliv zahájení prací bylo původně naplánováno na červen 
2014, nebyli jsme schopni ze strany obce získat konkrétní datum 
začátku prací. I přes urgence jsme byli starostou obce akorát 
zásobováni postupnými požadavky tu na sepsání darovací smlouvy, 
tu na zpracování projektu na opravu omítek (přestože se jedná 
pouze o udržovací práce) či změnu způsobu výběru dodavatele 
stavebních prací atd. 
 Nakonec jsme iniciovali zařazení bodu o opravě kaple do 
programu zastupitelstva konaného 1.9.2014. Tento bod byl z jednání 
zastupitelstvem nejdříve vypuštěn, ale v následné diskusi jsme se od 
p. starosty dověděli, že obec nemá dostatek financí na zahájení 
oprav kaple, i když byla částka schválená v rozpočtu pro letošní rok, 
protože je obec opět utratila navíc na jiných prováděných akcích již           
v průběhu roku. 
 Takže nezbývá než věřit, že v příštím zastupitelstvu a v nově 
zvoleném vedení obce bude sedět více osob, které budou nakloněny 
opravám kyjovické kaple, aby jsme si mohli za rok společně říct „teď 
už to konečně vyšlo“. 

Za kaplovou radu  
Martin Hrbáč 

 
 
 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
� ne 28.09. – odpoledne farní výlet na Den kostelů do Ostravy–

Pustkovce a Ostravy–Svinova. Odjezdy autobusu pro přihlášené: 
14.00 – Kyjovice, kaple; 14.15 – Hlubočec, točna; 14.25 – Pustá 
Polom, u fary; 14.35 – Budišovice, střed               

� po 29.09. – návštěvy nemocných v Podvihově 
� po 29.09. – v 17.30 hod. v Podvihově příležitost ke sv. smíření                      
       a v 18.00 hod. mše svatá 
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� st 01.10. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše svatá zvláště pro 
rodiny,  v 17.45 hod. modlitba rodin v kostele, svátost smíření 
pro rodiny, na faře Farní školka – program s katechezí pro děti 

� pá 03.10. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� pá 03.10. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 03.10. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy 
� pá 03.10. – od 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích eucharistická  

adorace a příležitost k přijetí sv. smíření; v 18.00 hod. společné 
zakončení adorace a mše svatá 

� pá 03.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 04.10. – v 11.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí                       
       sv. manželství p. Michal Skařupa a sl. Jana Červenková   
� so 04.10. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
� ne 05.10. – v 09.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy               

a v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá s moderními 
křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 

� ne 05.10. – v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi koncert 
duchovní hudby Slovo v obrazech – viz str. 18 

� pá 10.10. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 
hod. kluci) 

� so 11.10. – celodenní Diecézní ministrantská pouť do Havířova; 
ministranti a rodiče budou informováni zvláštním listem 

� ne 12.10. – při bohoslužbách ve všech obcích sbírka na opravy 
fasády farního kostela 

� pá 17.10. – v 15.00 hod. na faře divadelní kroužek 
� pá 17.10. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� pá 17.10. – v 19.00 hod. v kostele v Pusté Polomi noční čtení 

biblických příběhů: ženy čtou o ženách ženám a dětem; 
v programu také soutěž a animovaný biblický příběh 

� so 18.10. – od 08.00 do 11.00 hod. a od 14.30 do 16.30 hod. 
zápis dětí k přípravě na přijímání sv. smíření a Eucharistie 

� so 18.10. – ve 13.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                        
       2. stupně ZŠ a středoškoláky 
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� so 18.10. ne 19.10. – při bohoslužbách sbírka na misie 
� ne 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi farností Pustá 

Polom a Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci; 
zároveň Den modliteb za misie; v Kyjovicích i v Pusté Polomi 
růženec před bohoslužbou bude obětovaný za Kněžský seminář 
a za světové misie 

� čt 23.10. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
� mimořádně pá 24.10. – od 08.00 hod. v Domově na zámku 

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

� pá 24.10. – v orlovně schůzky skautů (v 15.00 hod. dívky, v 16.30 
hod. kluci) 

� so 25.10. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� noc ze so 25.10. na ne 26.10. – přechod na zimní čas; ručičku 

hodin si posuneme o 1 hodinu zpět 
� ne 26.10. – v 07.00 hod. při mši svaté v Podvihově slavnost  
       Výročí posvěcení kaple  
� další číslo farního časopisu vyjde v so 25.10. a v ne 26.10. 
 

� MŠE SVATÉ V SOBOTU VEČER S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ:   
- v Podvihově 04.10. a 18.10. v 18.00 hod.  

� SCHŮZKY SCHOLY V PUSTÉ POLOMI:   
- každý pátek v 16.30 hod. 

 
 

   POZVÁNÍ NA KONCERT „SLOVO V OBRAZECH“ 
 
 Srdečně vás zveme v neděli 5. října v 16.00 hod. do kostela sv. 
Martina v Pusté Polomi na koncert s vernisáží Slovo v obrazech. 
 Tento projekt je syntézou výtvarného umění (fotografie), 
hudby a mluveného slova. Koncepce tohoto projektu vychází 
z myšlenky propojit vizualizaci (zrcadlení Boží přítomnosti s obrazy 
přírody) s verbalizací (šíření slova Božího) a to vše obohatit                          
o hudební složku (sakrální hudbu). 
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 Celý projekt je zaměřen na evangelizaci posluchačů – diváků 
prostřednictvím vystavených velkoformátových fotografií 
(označených křesťanskými texty), k nim se pojících biblických textů, 
jež se střídají se sakrální hudbou. 
 Autorským záměrem je obohatit návštěvníky nejen po 
umělecké stránce, ale s pomocí výše jmenovaných složek (obraz, 
slovo, hudba) jim připomenout základní křesťanské hodnoty, které 
byly v minulosti předávány i touto formou. Projekt může být brán 
jako nabídnutá alternativa vůči současnému vnímání kultury, jež je 
mnohdy představována jako konzumní a relaxační záležitost. 
 Fotografie vycházejí z inspirace Boží přítomnosti v přírodě. 
Narativní složka představuje pouze biblické texty a hudební složka 
projektu obsahuje skladby těchto autorů: J. Massenet, A. Dvořák, 
K.E. Bach, G.B. Pergolesi, G. Fuare, L. Luzzi, E. Morricone. Autor 
fotografií: Peter Ripka. Spoluúčinkují: M. Vašíčková – recitace,                   
K. Hoňková – flétna, Ĺ. Divulitová – soprán, M. Rainko – varhany,               
P. Ripka – baryton. 

Jindřich Hruška 
 

 
 
 
 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

Ptá se Pepíček pana faráře: „Pane faráři, je Pán Bůh ženatý?“ 
„Pepíčku, to nejde. To je naprosto vyloučeno!“ 
„A proč?“ 
„Protože to už by Pán Bůh nebyl všemohoucí!“ ☺ 
 
Poznámka z náboženství: Vyhodil spolužákovi tašku z okna se slovy: 
„Pokud tě má ráda, vrátí se!“ ☺ 
 
Při pohřbu vyjde ministrantka ze sakristie s kadidelnicí.  
Z páté řady se ozve: „Bacha, hoří ti kabelka!!!“ ☺ 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


