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FARNÍ  
ČTYŘLÍ STEK  

 

Časopis farnosti Velká Polom, Dolní Lhota, Horní Lhota a Čavisov 
 II/2017

DUCHOVNÍ SLOVO 
Otec Radek 

 

Moji milí bratři a sestry!  

Název farního časopisu byl vybrán ze čty-
řicet i  návrhů,  které přiš ly  na farní  emai l .  
Pastorační  rada farnosti vybrala  ze všech 
možností název FARNÍ ČTYŘLÍSTEK.   

Charakterizuje součet obcí  naší  farnosti :  
Velké Polomi s  farním kostelem sv. Vác-
lava, Dolní Lhoty s f i l iá lním kostelem sv. 
Cyri la a Metoděje, Horní Lhoty s kaplí  Je-

žíše Krista Krále a Čavisova s kaplí  sv. Martina Tourského.  

Jako symbolické č ís lo má čís lo čtyři  úzký vztah k symbolic-
kému obsahu čtverce a dává tušit uzavřenou jednotu kosmu. 
Připomíná mnoho skutečností ,  j ichž bývá obrazným zname-
ním:  čtyři světové strany, s t ím souvisej ící  čtyř i  větry,  č tvero 
ročních období , čtyři  živly -  oheň, vodu, zemi, vzduch, čtyři  
povahové rysy -  sangvinika , cholerika ,  melancholika a fleg-
matika , čtyři  rajské řeky, čtyři evangelisty  -  Matouše, Marka,  
Lukáše a  Jana,  čtyři  věková  období  v l idském životě: dětství ,  
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mládí,  dospělost,  stáří ,  čtyř i  velké  proroky: Izaiáše, Jeremiá-
še, Ezechiele, Danie la,  čtyř i  velké  učitele západu: sv. Augus-
tina,  sv.  Jeronýma, sv. Řehoře a  sv. Ambrože, kardinální   ne-
boli  základní ctnosti :  moudrost ,  spravedlnost,  mírnost,  sta-
tečnost ,  atd.  

V bibli  je  čtyřka poukazem na stvořený svět:  pramen, který 
vyvěral v rá j i ,  se děl i l  na čtyři ramena (1. Mojž.  2,10). „Čtyři 
nebeské větry“ (Dan 11,4) ,  jsou výrazem pro Boží uspořádání  
země a celého vesmíru.  Při svém opětném příchodu Kristus 
„pošle své anděly  a t i  přivedou jeho vyvolené od  čtyř větrů“ 
(Mt.  24,31, Mr.  13,27). V Apokalypse stojí  u Božího trůnu 
čtyři ž ivočichové (Zjev.  4,6),  symboly Bohem stvořeného svě-
ta.  Jako čtyři prameny zavlažovaly ráj ,  tak přinášejí  čtyř i  
evangelisté  oživujíc í  vody z jevení  Božího do celého světa.  

Přej i  všem čtenářům Farního čtyřl ístku   požehnané prázdniny 
a dovolené plné skvělých dobrodružství a  nádherných zážit-
ků.   
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POUŤ RODIN NA MARIA HILF 2017 

Radim Kozelský 

Dne 13.5.2017 se konala každoroční pouť rodin na Maria Hilf  
v blízkost i Zlatých  Hor. Na tento den také připadalo 100. vý-
ročí  prvního fat imského zjevení.  Z  naší farnosti byly vypra-
veny dva autobusy 
poutníků.  Po pří jez-
du jsme měli mož-
nost zúčastnit  se  
mod l i tby růžence,  a 
ve 14:00 hod byla  
s loužena mše svatá .  
Hlavním celebran-
tem mše svaté byl  
náš pan biskup 
Msgre.  František Václav Lobkowicz.  

Po mši  sv.  se nejmladší poutníci  mohli  zapoji t do doprovod-
ného programu dílny pro děti ,  který obsahoval např.  mletí  
obil í ,  ryžování zlata , výrobu dárku pro maminku, skákací 
hrad, putování  lesem – Cesta s Mari í .  Ostatní mohl i využít  
volný čas k osobní motli tbě či  procházce v  krásném prostředí  
místních hor.Vodpoledních hodinách také proběhla přednáš-
ka MUDr. Marie  Fridrichové z Centra pro rodinu na téma 
„Zvládnou naše děti  manželství a  rodinu?“ Poté následovalo 
slavnostní požehnání .  Na zpáteční  cestě jsme využil i  čas v 
autobuse k  odpočinku a společnému zpěvu při  kytaře.  
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DOSTAVBA ZÁZEMÍ PŘI KAPLI 
SV. CYRILA A METODĚJE V DOLNÍ LHOTĚ 
Ladislav Klásek 

Rádi bychom Vám představil i  náš plán dostavby  zázemí při  
kostele sv. Cyri la a  Metoděje v  Dolní Lhotě.  

Tato část objektu, která se nachází v  zadní části  kostela ,  
s loužila  v minulosti  jako 
chladicí box pro zemře-
lé.  Od roku 2002 je ten-
to prostor z  větší části  
nevyužitý, v  neděl i  před 
mší sv.  zde nacvičuje 
schola a  vede zde hlavní 
vchod do sakrist ie.  Ob-
jekt je v  havari jním sta-
vu.  Již  někol ik let  do 
těchto míst  zatéká, vy-
padly dveře a momentálně 
je jeden ze  vchodů zajištěn  deskami a obitý  lepenkou.   

Po delš í  úvaze farníků jsme se rozhodli tento prostor opravit  
a využít pro konání nejrůznějších pastoračních aktivit .  
V novém prostoru  bychom rádi  rozšíř i l i  stávající  sakris ti i ,  vy-
tvoři l i  společenskou místnost s  kuchyňkou,  imobi lní  WC a 
chodbu se schodištěm do půdních prostor.  

Vchod do skleníku provizorně obitý 
deskami a lepenkou 
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Plány na dokončení zázemí při kostele  sv. Cyri la a  Metoděje 
navrhnul pan Ing.  Karel  Siuda  za cca 50  000 Kč.  Rozpočet  
stavby je  odhadován na cca. 3  000 000 Kč.   
 

Investorem dostav-
by je  farnost Velká 
Polom. Od dubna 
2017 se  každou 3.  
neděli  koná sbírka 
na tento účel  ve 
všech vesnic ích far-
nosti .  Chceme také 
oslovit OÚ v  Dolní  

Lhotě. Dále bychom 
chtěli  požádat farní-
ky o bezúročné půjčky a  podnikate le o dary. Podle dostup-
ných f inančních možností bychom tuto stavbu rozděli l i  do 
několika etap, abychom se nezadluži l i  na dlouhou  dobu. Tím-
to jsme Vám chtěl i  přiblíži t náš záměr, za který se ve farnosti  
modl íme a věříme,  že s  Boží pomocí se toto dílo podaří do-
končit.  

Návrh nové přístavby - pohled zepředu 

Návrh nové přístavby - pohled zezadu 
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ROZHOVOR S VLADIMÍREM PAVLÍKEM 
Rozhovor připravil Petr Novobilský 

V dnešním vydání farního zpravodaje bychom Vám chtěli  
přiblíži t  našeho farního varhaníka, pana Vladimíra Pavlíka.  
Položil i  jsme mu pár otázek.  
 

 
 
 
Vláďo, protože vím, že 
nejsi rodák z  Velké Polo-
mi, ale že jste se tam 
v  roce 2008 přistěhovali , 
mohl bys nám přiblížit,  
kde ses narodil  a vyrůstal?  
Když jsem se narodil ,  rodiče 
se přestěhovali  do  bytu v 
Ostravě-Porubě. Později  s i  

rodiče koupil i  rodinný do-
mek ve Staré Porubě, který 
jsem později  opravi l ,  aby-
chom zde bydlel i  s  naší ro-
dinou. Musím přiznat,  že 
maminka pocházela  z  malé 
vesničky na Malé Hané 
(u  Jevíčka),  kde jsme měli  
příbuzné  a trávil  jsem u nich 
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každoročně prázdniny, a tak 
s  oblibou ř íkám, že pochá-
zím z  vesnice,  i  když jsem 
bydlel  ve městě . Pracoval i  
jsme na poli ,  s tara l i  se o do-
bytek,  a dokonce jsem asis-
toval  u porodu te látka.  
 
Všichni víme, že jsi v  naší 
farnosti varhaníkem, kdy a 
jak ses dostal  k  hudbě a 
kdy ses začal učit hrát na 
varhany?  
Když mi bylo 10 let,  začal  
jsem navštěvovat ZUŠ, kde 
jsem se učil  hrát na akorde-
on. Protože jsou to takové 
malé varhany,  hrál i  jsme 
kromě akordeonové l iteratu-
ry také přepisy varhanních 
skladeb. Varhany mne 
vždycky fascinovaly svým 
monumentálním zvukem, a 
tak jsem již  od dětství toužil  
na ně někdy hrát.  Ve svých 
18 letech jsem oslovil  pana 
varhaníka v naší farnosti ,  
zda bych se nemohl u něj 
učit  na varhany.  Vůbec jsem 
netušil ,  že hrát při mši svaté 
na varhany není jen o varha-
nách,  ale  o varhanní impro-
vizaci ,  znalosti  l i turgie, zpě-

vu a ř ízení  sboru.  Tyto do-
vednosti jsem získal  přede-
vším na Lidové konzervato-
ři ,  kde jsem studoval  hru na 
klavír,  na varhany a sbormis-
trovství ,  ale také na varha-
nických kurzech,  které se 
konaly od roku 1980 
v Olomouci.  
 
Jaké odvětví hudby tě nej-
více zajímá? Jakou hudbu 
rád posloucháš ve svém 
volném čase?  
Nejvíce mě zajímá l i turgická 
hudba – tedy ta,  která je 
přímo určena ke slavení l i-
turgie  (bohoslužby).  Kon-
krétně je to gregoriánský  
chorál ,  vokální  polyfonie, 
hlavně však zpěvy 
pro  obnovenou l iturgii  po II.  
vatikánském koncilu. Cho-
dím na koncerty vážné hud-
by, do divadla (opera, balet,  
muzikál),  ale  rád si poslech-
nu kvali tní  hudbu i  z j iných 
žánrů (Spiri tuál  Kvintet,  
Hradišťan,  apod.)  včetně 
populární a  l idové hudby.  
Slyšel jsem, že vydáváš 
sborníky liturgických 
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zpěvů, mohl bys nám o 
tom něco povědět?  
Po II. vatikánském koncilu 
vznikla potřeba zhudebnit  l i -
turgické zpěvy v  českém ja-
zyce, protože úprava grego-
riánského chorálu pro češti -
nu není moc šťastná. Tohoto 
nelehkého úkolu se ujal Otec 
Josef Olejník, který v průbě-
hu 60 let  zhudebnil  praktic-
ky vše,  co je k  l i turgii  zapo-
třebí.  Některé zpěvy se po-
daři lo vydat,  ale většina zů-
stala jen v  rukopisech nebo 
náčrtech.  Byl jsem požádán 
Otcem Jakubem Vavrečkou a 
také arcibiskupem Janem 
Graubnerem, abych celé dílo 
Otce Josefa Olejníka vydal.  
Nejprve bylo nutné zpěvy 
uspořádat pro l iturgickou 
potřebu do pěti  graduálů 
(vánoční,  vel ikonoční,  ne-
dělní  sváteční a  obřadní) ,  
dokončit  to,  co bylo jen 
v náznacích, provést počíta-
čovou sazbu, korektury a  
zpěvy nazpívat se sbory a 

scholami, neboť graduály 
jsou doplněny CD 
s  nahrávkami všech zpěvů.  
Naše schola v  Dolní  Lhotě 
se také podíl í  na těchto na-
hrávkách. Letos by měl vyjít  
třetí  svazek z tohoto soubo-
ru graduálů.  
 
Jaké máš plány v  oblasti 
varhanické služby do bu-
doucna?  
V naší farnosti bych rád vedl  
scholy k  l i turgickému zpěvu,  
do kterého chci podle mož-
ností zapoj it všechny věřící ,  
chtěl bych založit smíšený 
sbor a mužskou scholu a vy-
chovat da lš í  varhaníky pro 
naši farnost.  Osobně bych se 
rád zdokonaloval  ve hře na 
varhany, ve varhanní impro-
vizaci a  v gregoriánském 
chorálu. V  rámci nejenom 
naší ostravsko-opavské 
diecéze bych rád předával 
své zkušenosti další  generaci  
varhaníků a vedoucích schol .  
 

 
Moc děkuji za rozhovor a zajímavé  informace. 
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KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI  
Tomáš Bubeník 
 

Květná neděle 9. 4. 2017  

Při plánování akcí v  naší farnosti přemýšlela pastorační rada i  
o akcích speciálně určených dětem (samozřejmě s  rodiči a  
příbuznými,  ale orientované hlavně na děti ) .  Tak vznikl (dou-
fáme, že i  působením Ducha Svatého) nápad na uskutečnění  
křížové cesty pro dět i z  naší farnosti .  Mnoho rodin podniká 
v postní době výlety za křížovou cestou samostatně či  
v různých společenstvích, ale jako společné  setkání farníků 
nám toto chybělo.  

Stanovil  se termín na Květnou neděli  s  t ím, že uskutečnění  
cesty necháváme v  rukou Božích a sí le našich modli teb, buď 
bude počasí pro cestu příhodné, či nikoli ,  a pak se křížová  
cesta neuskuteční .  Ještě dopoledne jsme byli  z  počasí 
v rozpacích, ale  v  čase, kdy jsme se začal i  scházet u koste la  
ve Velké Polomi se nebe projasnilo a ce lé další  putování  pro-
běhlo za jarního sluníčka.  
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Trasa křížové cesty byla zvolena po cyklostezce z  Velké Po-
lomi směrem na Krásné Pole s  Mariánským zastavením jako 
cí lem cesty, a to proto, aby se mohli zúčastnit i  t i  nejmenší  
v kočárcích.  

Putování jsme začali  promluvou otce Radka a zpěvem u brány 
farního kostela.  Poté jsme se vydali  k  prvnímu zastavení pod 
mateřskou školkou. Další zastavení byly  v  co možná pravi-
delných rozestupech.  I když maminky měly ideu,  že mezi za-
staveními půjdeme v  tichosti ,  jak už to s  dětmi bývá, vydrželo  
nám to tak do druhého či třet ího zastavení,  poté se j iž puto-
valo za stálého štěbetání dětí ,  a le  myslím si ,  že atmosféru kří-
žové cesty to nijak nepokazilo,  ba naopak bylo poznat , že pu-
tují  dět i .  

U každého zastavení  jsme si přečetl i  modlitbu slovy a myš-
lenkami určenými dětské duši ,  zároveň s i mohly děti  více  
ujasnit  jednotl ivá zastavení  podle obrázků znázorňuj ících pří-
s lušná zastavení.   Součástí  každého zastavení bylo také zazpí-
vání  s i  v  doprovodu kytary . Takto jsme více méně společně 
došli  až k  poslednímu zastavení u Mariánského kamenného 
desátku, kde jsme se společně pomodli l i  a zazpívali .  Poté,  
i  když podle mne docela brzy,  jsme se j iž po rodinách č i men-
ších skupinkách vydal i  zpět .   

Zaznamenal i  jsme pozitivní  ohlasy, pokud by ale  přece jen 
byly připomínky či náměty pro příště,  budeme za ně rádi.  
A  zdali  nějaké příště  bude,  ponecháváme na Boží  prozřetel-
nosti ,  darech Ducha Svatého, energii  a odhodlání farníků.  

Ještě jednou děkujeme všem za společně krásně prožité  chví-
le.  
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VELIKÉ VĚCI NÁM UČINIL TEN, 
KTERÝ JE MOCNÝ 

 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2017 
Anna Niziolová 
 

V pátek 31.  3.  2017 se parta 14 našich mladých farníků vydala 
na Diecézní setkání mládeže do Jeseníku.  Ačkoli  cestování do 
tohoto města trvalo autobusem asi 2 hodiny, se zpěvem do-
provázeným kytarou a bubínkem nám cesta ubíhala rychle .  

 

Spolu s  dalšími mladými l idmi z  celé diecéze jsme byli  ubyto-
váni ve třídách v  místní základní  škole.  

Večerní  program se odehrával  v  tělocvičně, kde kromě j iž  
tradičních scének a her jsme zakonči l i  tento den herecky 
ztvárněnou modlitbou růžence.  

Sobotní  dopoledne pokračovalo katechezí na téma „Víra 
v mém životě“ s  následnou diskuzí ve skupinkách rozděle-
ných podle věku. Poté byla mše sv.  celebrována spiri tuálem 
olomouckého semináře P. Janem Szkanderou. Mezi dalšími 
kněžími byl  např. i  nově vysvěcený pomocný biskup Mons.  
Martin David.  Po výborném obědě v  gastronomické škole 
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jsme šl i  na přednášku ministra zemědělství pana Mariana 
Jurečky, který povídal o své 
cestě do vrcholné polit iky a o 
poli t ické situaci v  ČR. Odpo-
ledne pro nás byla připravena 
velká hra po celém městě, kde 
jsme si pořádně zaběhali  a  po-
znali  krásy jesenických vrchů.  
Po hře nás čekalo milé překva-
pení,  když jsme se mohl i na 
chvíl i  setkat s  o. Mariuszem, 

který se za námi při je l  podívat ze Zlatých Hor.  

 

Večer byla  připravena talkshow s vojenským kaplanem Vítem 
Uhrem a Mons.  Martinem Davidem, kdy jsme se o nich mohl i  
dozvědět mnoho zaj ímavých informací a  ž ivotních zkušenos-
tí .   

Také proběhl  telefonní rozhovor s O .  biskupem Františkem 
Lobkowiczem, který byl tou dobou v  lázních.  

Poté probíhala  v  tělocvičně celonoční  adorace zakončená 
v neděl i  ráno před snídaní .  Nedělní  mše sv.  byla  s loužena 
v koste le Nanebevzetí Panny Marie,  kterou  jsme prožil i  
s  místními farníky a podpořil i  je tak spolu s  dalšími 500 mla-
dými věříc ími l idmi  

I tento rok se diecézní setkání velmi povedlo a bylo pro nás 
obohacující .  Jsem ráda, že se z  naší farnosti vydává každým 
rokem více a více mladých, kteří chtěj í  svou víru sdílet a roz-
víjet s  ostatními mladými l idmi.  
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Další diecézní setkání mládeže se bude konat v  roce 2018 
v našem děkanátu v  Hlučíně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Líbí se mi poznávání nových lidí a nových 
zážitků, také se mi líbila noční adorace a 
hra po celém městě. Š 

 

1 zážitek je, jak jsme měli tu vel-
kou hru po městě. 2 zážitek je asi 
nejlepší - adorace. J 

Na diecézním setkání jsem 
byla podruhé. Má to určitě 
cenu tam jet znova. Jsou tam 
úžasní lidé a hry. Určitě poje-
du znova. A 

Mě se na diecézku 
nejvíc líbilo, když 
jsme byli všichni 
pohromadě a mod-
lili jsme se k Pánu 
Ježíši Kristu. M 
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PRO DĚTI 
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FARNÍ INFORMACE 
 

• Ve středu 5. 7 . 2017 v  9 hod.  bude pouť ke sv. Cyrilu  a 
Metoději v  kapli v  Dolní Lhotě .  Kazatelem bude O. P. 
Moravec, psycholog a  farář z  farnosti  Ostrava-Plesná  

• Mše svatá pro děti  bude každou první neděli  v měsíci .  
• Svátost smíření  půl hodiny před každou mší svatou.   
• Úřední hodiny  -   po každé mši  svaté.  
 
 

 

Hezké prázdniny a dovolenou 
 

Přejeme všem farníkům a čtenářům Farního čtyřl ístku krásné, 

pohodové a požehnané prázdniny a čas dovolených.   
 
 
 
 
 
NĚCO PRO ZASMÁNÍ: 
V církvi někdo vykradl pokladničku. Za několik dní dostal 
kazatel obálku, ve které bylo 50 korun a l ís -
tek se vzkazem: "Ukradl jsem u vás 200 ko-
run. Protože mne trápí svědomí, vracím 50 
korun. Pokud budu mít výčitky stále,  pošlu 
další  splátku."  
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Rekapitulace NOCI KOSTELŮ 2017 
Noc koste lů se s tala v  České republice událostí ,  očekávanou 
mnoha tis íci  zá jemců. V  letošním roce se zapoji lo více než  
1 400 kostelů  i  modl iteben a podle informací organizátorů 
bylo v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno 
opět více než 450 000 návštěvnických vstupů.  
Na základě reakcí návštěvníků i  médií se  otevřené prostory 
kostelů, i  doprovodné programy zde připravené, těši ly velké-
mu zájmu nejširší  veřejnosti .  Letošní Noc kostelů provázelo 
příznivé počasí ,  pokojná atmosféra,  spokojenost návštěvníků 
i  radost tis íců dobrovolných pořadatelů.   
Noc kostelů v příšt ím roce se bude  konat v pátek 25. května 
2018.Zdroj :  https://www.ci rkev.cz/ 
 

 
 

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   

mailto:rkf.velkapolom@doo.cz

