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Farnosti  Velká Polom, Dolní  Lhota , Horní Lhota a Čavisov 
 

I/2017 
 
DUCHOVNÍ SLOVO 
Otec Radek 
 
Prožíváme dobu postní,  k  
zamyšlení může posloužit  
následujíc í podobenství.  
 
Říká jednou sirka svíčce…  
„Mám úkol tě  zapáli t ,“ říká  
jednou zápalka svíčce.  „Jen 
to ne,“ úzkost-
l ivě odpovídá 
svíčka, „když 
budu hořet ,  
mé dny jsou 
sečteny a nikdo 
už nebude ob-
divovat mou 
krásu.“  
Zápalka j í  dává 
čas na rozmyš-
lenou: „To jedi-
né, co můžu 
udělat  já ,  je 
zapálit .  Když nezapál ím, ne-
splním svůj  úkol a promar-
ním také své poslání.  A ty js i  
svíce a js i  k tomu, abys dáva-
la světlo. Chceš,  aby byl tvůj  
život navěky studený a  

marný, chceš nesplnit  svou 
úlohu?“„Ale hořet – to bolí ,“  
vzdychá svíce. „A když mě 
zapálíš ,  moje sí la je  pryč.“  
„Ano, to máš pravdu,“ odpově-
děla zápalka. „Ale není to ta-
jemství  našeho povolání:  dá-

vat svět lo? Když se 
budeš ztrácet v oh-
ni,  vše proměníš v 
hřej ivé světlo a  
mnozí  z toho budou 
mít radost.  Když se 
ale schováš,  bude 
tma i  tam, kde 
stojíš .“  Svíce uva-
žovala, potom plná 
očekávání  řekla: 
„Zapal mě.. . !“  
 
 

 
Postní doba nás zve, aby-
chom i my přistoupili  k Je-
žíši  a řekli  mu: „Zapal 
mě...!“  
 

 

ZPRAVODAJ 
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OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍM PLESEM 2017  

Radim Kozel ský  

Měsíc leden byl za námi a plesová sezona v plném proudu.  
Touha po společném životě ve farnosti  vyústi la  po roční  od-
mlce v konání  dalšího farního plesu. Farníci neponechal i  le-
tos nic náhodě a 
do příprav se 
pusti l i  v plném 
proudu. 
A  11.  února vše 
vypuklo. P les se 
konal  v místní  
sokolovně  obce 
Velká Polom a 
bylo se opravdu 
na co těši t .  Mlá-
dež naší  farnost i ,  
rodinná společenství ,  babičky,  všichni  přispěli  svým dí lem na 
zajištění občerstvení,  výzdobu sálu, tomboly, či  doprovodné-
ho plesového programu.  
Po úvodním slově zaháji la ples naše mládež tancem inspiro-
vaným muzikálovým fi lmem z  roku 1978 Pomáda. Velké ova-
ce na sebe nenechaly čekat.  K  tanci  a poslechu hrála  hudební 
skupina Noa. A nutno říc i ,  že parket ani v  jediném okamžiku 
konání plesu nezel prázdnotou.  V  dalším čísle doprovodného 
programu vystoupil  místní baletní soubor v  podání  mužů naší 
farnost i .  Vystoupení  na téma Labutího jezera vyvola l v  sále  
mohutnou vlnu smíchu.  A jako na každém plese, tak i  na far-
ním nechyběla tombola. Farní ples se všem velice l íbi l ,  prožil i  
jsme radostný večer plný tance a humorných okamžiků.  
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ROZHOVOR S OTCEM RADKEM 
Rozhovor  př iprav i l  Petr  Novobi l ský  

V dnešním vydání farního zpravodaje bychom Vám chtěli  
přiblíži t  osobu Otce Radka.  Přišel  k  nám v létě  roku 2016.  
Něco už o sobě řekl  od ambónu při kázání ,  ale nebude od vě-
ci ,  když mu i my položíme pár otázek.  
  

Otče, mohl byste nám při-
blížit něco ze svého dět-
ství? Povězte nám něco o 
své rodině, o svém původ-
ním povolání.  
 
Dětství a  mládí  jsem prožil  v 
Těrl icku, kde dodnes ži j í  mí 
rodiče a  sourozenci.  Můj 
Otec František je  j iž v dů-
chodu, celý profesní život 
pracoval na Dole Darkov.  
Maminka Hedvika, také dů-
chodkyně, pracovala jako 
zdravotní sestra  v Nemocnici 
s polikl inikou v Českém Tě-
šíně a v psychiatrické ambu-
lanci.  Mám dva sourozence. 
Sestra  Daniela je  vdaná, bydlí   

v novém rodinném domě v 
Těrl icku a momentálně je na 
mateřské dovolené.  Má dvě 
děti – Šimona a Aničku. Bra-
tr Česlav pracuje jako IT 
technik v jedné f irmě v Pra-
ze.  
První stupeň ZŠ jsem navště-
voval v Těrl icku, druhý na 
ZŠ v Českém Těšíně.  V roce 
1988 jsem nastoupil  na 
Střední odborné učil iště v 
Havířově, obor elektrotech-
nika -slaboproud.  Studium na 
střední škole jsem ukončil  
maturi tou v roce 1992. Pak 
přiš lo období práce:  v obdo-
bí let  1992 -  1994 jsem pra-
coval jako provozní  elektri -
kář na Dole Darkov.  Mezit ím 
jsem absolvoval  večerní  stu-
dium oboru sdělovací  techni-
ka. Od dětství jsem pravidel-
ně chodil do těrl ického far-
ního koste la.  Zhruba v se-
dmnácti letech jsem začal  
chodit do farní scholy. V té 
době jsem se začal zúčastňo  
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vat setkání  Společenství  mla-
dých na faře. Tam jsem se  
dostal i  k duchovní četbě. V 
té době jsem začal  také mi-
nistrovat a meditovat .    
 
 
Co vás vedlo začít přemýš-
let nad otázkou, zda nejít  
do semináře a připravovat 
se tak na poslání být kně-
zem?  
 

 
 
Takový větší  zlom nastal  v 
roce 1992,  bylo to o Slavnos-
ti  seslání Ducha svatého,  dí-
ky slovům evangelia  sv. Jana 
(20,19-23):  “Při jměte Ducha 
svatého!  Komu hříchy odpus-
títe,  tomu budou odpuštěny, 
komu je  neodpustí te,  tomu 
odpuštěny nejsou".  Náhle 
jsem si uvědomil ,  jak málo je  
kněží  v naší vlasti ,  jak málo 
je s lužebníků,  schopných a 

oprávněných plnit  tento Je-
žíšův příkaz.  
Takto si mne Bůh více přiblí -
ži l  k sobě. Příkladem pro mě 
byl i  tehdejší  těr l ický farář,  
P. Marcel Tesarčík, pozdější  
generální v ikář diecéze, který 
mne duchovně vedl.  Vážil  
jsem si i  např. toho, jak se 
staral o tehdy nemocného a 
starého emeritního kněze  
P. Dominika Piechaczka, a 
vůbec jak působi l a  vystupo-
val.  Mé rozhodnutí  pomalu 
uzrávalo do r.  1994, kdy jsem 
podal přihlášku do Teologic-
kého konviktu v Litoměři-
cích, kde jsem pobýval do lé-
ta roku 1995.  
 
V letech 1995-2000 jsem stu-
dova l  teologi i  na Cyri lome-
todějské teologické fakultě  
Univerzity  Palackého v Olo-
mouci  a  bydlel  v Arci-
biskupském kněžském semi-
náři  tamtéž. Dne 22. června 
2000 jsem z rukou Otce bis-
kupa Františka Václava Lob-
kowicze při jal  spolu s  dalšími 
třemi spolubratry jáhenské 
svěcení v opavské konkated-
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rále Nanebevzetí Panny Ma-
rie.  
 
Jaké byla vaše první far-
nost, kde jste působil? Jak 
se vám dařila pastorace?  

Po třech letech kaplanování 
mi byla přidělena farnost 
Skalice u Frýdku-Místku, je-
j íž součást í  jsou i  Baška a 
část Raškovic. Také mi byla  
svěřena pastorace ministran-
tů v Ostravsko-opavské 
diecézi.  To obnášelo organi-
zování víkendových akcí Mi-
nifor se studenty UP Olo-
mouc,  táborů pro ministran-
ty, turnajů ve fotbale , florba-
le a ministrantské poutě na 
různých místech Moravsko-
slezského kra je.  Tuto službu 
jsem vykonával dvanáct let.  
Mým cílem v životě je přinést 
Kristův pokoj,  radost a svá-
tosti  každému, koho potkám. 
Doufám, že se mi to daří .  
 
Jaké jsou vaše zájmy a ko-
níčky?   
 
Jsem sportovně za ložený člo-
věk. Byl  jsem členem skaut-
ského oddílu, kde mám pře-
zdívku Bělásek,  protože jsem 
nosil  vždycky bí lé tr ičko. Ta-
ké jsem byl postupně členem 

sportovních oddí lů Baník 
Havířov ve stolním tenise a v 
házené,  Baník Karviná v ho-
rolezeckém oddí lu, za TJ So-
kol Baška jsem hrál  florbal  a 
sedm let jsem trénoval děti  
ve florbale v sokolovně v 
Bašce. S oblibou hraj i  fotbal,  
hokej,  volejbal ,  tenis nebo 

stolní  tenis .  Rád jezdím na 
kole, miluji  přírodu, byl jsem 
s partou kamarádů na někol i-
ka výstupech nad 3000 metrů 
v italských Dolomitech, ra-
kouských Alpách, také na 
jednom  trekkingovém výstu-
pu kolem Annapuren v Hima-
láj ích,  kde jsme se dostal i  do 
výšky 5600 m. n. m. s 20 kg 
zavazadlem na zádech. V ČR 
jsem prošel snad všechny ho-
ry.  
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Také hodně čtu, nejraději  
poezii .  Rád zpívám, hraj i  na 
kytaru.  Mám rád dobrou a 
kvalitní hudbu,  nemám vy-
hraněný žánr,  někdy s i po-
slechnu klasiku a někdy rock, 
folk nebo country . Nekou-
řím, z a lkoholu si dám jen 
občas pivo na trávení .  Jsem 
mobilní ,  mám Škodu Octavi i ,  
takže snad dojedu všude, kde 
mne bude třeba.  
 
Co byste popřál nám čtená-
řům farního zpravodaje a 
celé farnosti  

Všem čtenářům přej i  hodně 
pokoje a dobra ve všedních 
dnech života.  
Mou poslední otázkou by 
bylo, co byste řekl sám o 
sobě?  
Nemám rád l idskou hloupost, 
přetvářku a neupřímnost. 
Nemám rád l idi ,  kteří  hodně 
mluví ,  hodně krit izují ,  a le 
prakticky nic pro danou věc 
nejsou schopni udělat .  Mám 
rád upřímnost , l idi s pozitiv-
ním pohledem na svět a na 
život.  
Kněz by měl být „prodava-
čem“ radosti .  Tedy přesněji  
prodavačem Radostné Zvěsti .  

Moc děkuji za váš čas .
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V  NAŠÍ FARNOSTI 
Dagmar  Máchová a  Veronika  Demlová  

Tato tradice má křesťanský původ a sahá až do středově-
ku, kdy se ve městech a vesnic ích také hrál divadelně příběh 
o Třech král ích z  Východu, kteří  putovali  podle biblického 
příběhu o narození  Ježíška za hvězdou a ta je  dovedla až do 
Betléma.  Tito krá lové našl i  dítě  v 
plenkách v jesl ích spolu s  rodiči  
ve chlévě a věři l i ,  že dítě  
v jesl ích je  nově narozený krá l 
Židů.  Přinesl i  mu vzácné dary té  
doby – zlato, kadidlo a myrhu 
(zlato – je krá l ,  kadidlo – je  
Bůh,  vonná pryskyřice, myrha – 
je člověk, vzácný olej ) .   
Podle další  s taré křesťanské tra-
dice na svátek Zjevení Páně (Tři 
králové) 6. 1.   -  obcházely děti  
převlečené za Tři krále po do-
mech a zpívaly koledy. Měly kadidlo,  betlémskou hvězdu a 
posvěcenou křídou zapsaly „svoji  návštěvu“ na dveře , že do 
domu přišlo  Boží světlo.  Za to dostaly s ladkosti ,  jabl íčka,  
perníčky, někdy i  krejcar a chudé dět i i  ošacení.  
Zásluhou olomouckého arc ibiskupa Mons.  Jana Graubnera je  
od r.  2000 Chari tou ČR tato tradice tříkrálového koledování  
obnovena (přerušena po r.  1948) a od r.  2004 se každoročně 
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koná i  v naší  farnosti  pro Charitu Hrabyně. Sbírka probíhá ve 
všech 4 vesnicích farnosti ,  kde místní koordinátoři už celý  
prosinec sestavují  skupinky koledníků, kteří pak s  plným na-
sazením začátkem ledna vyrážejí  do ulic.   
V neděl i  1. 1.  2017 požehnal otec Radek v  koste le kolední-
kům korunky.  Celkem v  naší  farnost i vyrazilo 28 skupinek 
se 78 dětmi. I přes  velké mrazivé počasí  dět i  neztrati ly od-
hodlání a zápal,  tedy tu j iskru Božího světla,  která pak mohla 
přeskočit i  ke všem, kteří  je do svých domovů při ja l i .  
To, že se letošní Tříkrálová sbírka zdaři la ,  vypovídá jednak,  
že děti  neztrati ly  úsměv i  po celém koledování,  a jednak je j í  
finanční obnos. Za celou farnost to činilo 158.323 Kč  

(r.  2016 -  
146.728 Kč).  
Koledníci v  
Dolní Lhotě 
pak rozmrzáva-
l i  a vyprávěli  
své dojmy při  
společném 
obědě v  obec-
ním sále . Ve 

Velké Polomi se 
všichni  sešl i  k malému občerstvení na faře .  V  rámci Tříkrálo-
vého poděkování děti  pak ještě 22. ledna 2017 shlédly fi lm 
Doba ledová v  kině v  Polance n. Odrou.   
Děkujeme  všem, kteří  se jakýmkoliv způsobem zapoji l i  do le-
tošní  Tříkrálové sbírky a přispěl i  k  je j ímu zdárnému průběhu. 
Přejeme také, aby finanční prostředky přinesly úlevu l idem, 
kterým budou pomáhat.   



 9  

ZIMNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 
Honza Chodi l  
 
 
Jako každý rok, tak i  letos, 
uspořádal náš skautský oddíl 
čtyřdenní zimní tábor.  
Náš pan farář nám dal tip na 
ubytování  v  pastoračním cen-
tru ve Frýdlantu nad Ostravi-
cí .  Nám se tento nápad zalí -
bil ,  a  tak jsme s i tam ubyto-
vání domluvil i .  
Všichni jsme se už nemohli 
dočkat ,  až nastane ten den D. 
Odjezd byl  v  18 hod.  
z vlakového nádraží  Ostrava-
střed. Cestou jsme sice na-
brali  zpoždění 30 min.,  ale 
nakonec se nám podaři lo do-
razit  v pořádku.   

Po ubytování,  které byli  vel i -
ce útulné,  jsme se navečeřeli  
a rozlušti l i  důleži tou šifru, 
díky které jsme se dozvěděli ,  
že tento tábor se bude ode-

hrávat na Antarktidě a my se 
pokusíme ží t jako Eskymáci.  

Druhý den jsme vyrazil i  na 
horu Ondřejník. Našim úko-
lem bylo přinést do tábora 
olympi jský oheň,  protože ná-
sleduj íc í  den byl  ve znamení 
olympijských her. Cesta sice 
byla docela náročná, ale do-
padlo to dobře. Když jsme  se 
vrát i l i ,  následovala ještě řada 
zajímavých her. Vyčerpaní 
jsme konečně za lehli .  Ne 
však na dlouho, jel ikož nám 
vyhasl oheň a nám nezbývalo 
nic j iného, než se znovu vy-
dat na Ondřejník. Naštěstí  
asi  po jednom kilometru nám 
vyšel naproti moc hodný pán, 
který nám oheň přinesl .  Bě-
hem okamžiku jsme se vráti l i  
do hajan.  



10 

Zlatý hřeb nastal  třetí  den.  
Čekala nás totiž olympiáda 
v podobě her s  eskymáckou 
tématikou. Celé dopoledne se 
všichni věnovali  přípravě a  
vymýšlení  názvu týmu a vlaj-
ky. Po skvělém obědě a od-
poledním klidu nás už čekalo 

samotné sportovní  klání,  kte-
ré bylo velmi za j ímavé, ale  
zároveň hodně vyčerpávající .  
Pak následovalo vyhodnocení 
a zasloužený odpočinek 
v podobě promítaní f i lmů.  
Poslední den pobytu jsme si 
ještě stihl i  zahrát plno her, u 
kterých bylo velká legrace.  
Nakonec jsme se sbal i l i  a  vy-
dali  zpět na vlakové nádraží.  
Cesta domů už proběhla 
v pořádku. Už jsme se těši l i ,  
až se o zážitky poděl íme 
s rodinou.

 
 
 
ROZPIS BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2017 
 
13.4. Zelený čtvrtek  – mše svatá v 18 hod.  ve Velké Polomi  
14.4. Velký pátek – Památka Umučení Páně v 18 hod. ve Velké Polmi 
15.4. Vigilie vzkříšení  –  20 hod.  ve Velké Polomi  
16.4. Zmrtvýchvstání Páně  
  8:30 hod –  Dolní  Lhota,  
 10 :00 hod – Velká Polom .   
17.4. Velikonoční  pondělí   
 7 :00 hod – Horní  Lhota,  
 8:30  hod – Dolní Lhota,  
 10 :00  hod – Velká Polom .    
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PRO DĚTI  
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FARNÍ INFORMACE  
 

• V sakris ti i  s i  můžete vyzvednout přihlášku na první 
svaté přijímání  dětí .   

• TV Noe vystavila na svých stránkách  záznam naší 
mše svaté z farního kostela  ve Velké Polomi ze dne 
19. února 2017.  

P lánované akce:  
• 9.4. 2017  – křížová cesta pro děti  
• 5. 2017  – farní  výšlap na Prašivou  
• 13.5. 2017  – Diecézní  pouť rodina na Maria Hilf  
• 28.  5. 2017  –  s lavnost 1. svatého při j ímání  
• 4. 6.  2017  – Slavnost Seslání Ducha Svatého -  vaječina na 

farní zahradě  
 
Hledáme název!  
Pomozte nám vymyslet,  jak by se mohl náš nový farní časopis  
jmenovat. Vymyslete trefný název a napište jej  na adresu 
rkf.velkapolom@doo.cz  .  Z uvedených návrhu vybere pasto-
rační  rada ten nejlepš í… Díky  

 
NĚCO  PRO ZASMÁNÍ:  
Kněz praví na mši svým věřícím:  „Příšt í  neděli  budu kázat o 
lži a  chci ,  abyste si  všichni  přečetl i  sedmnáctou kapitolu 
Markova evangelia.“  O týden později  se před kázáním ptá z  
kazatelny, kdo všechno četl  sedmnáctou kapitolu. Zvednou se 
ruce všech pří tomných. Kněz s úsměvem povídá:  „Marek má 
jen šestnáct kapitol.  Takže teď začnu kázat o hříchu lži…“  
 
 
 
 
 
 

Vydává :  Římskoka tol ická  farnost  Velká  Polom,  u l .  Osvobod ite lů  66 ,  
747 64 Ve lká  Polom, IČ :  47810467 mobi l :  739  002  769   

Napište  na :  rkf .ve lkapolom@doo.cz   

http://www.tvnoe.cz/video/12191
http://www.tvnoe.cz/video/12191
mailto:rkf.velkapolom@doo.cz
mailto:rkf.velkapolom@doo.cz

