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FARNÍ  
ČTYŘLÍSTEK  

 

Časopis farnosti Velká Polom, Dolní Lhota, Horní Lhota a Čavisov 

 III/2017

DUCHOVNÍ SLOVO 
Otec Radek Drobisz 

SVATÝ VÁCLAV NÁS PROVÁZÍ UŽ PŘES 1000 LET  

Svatý Václav je postavou, která provází české dějiny 
více než tisíc let, což je dlouhá doba. Ve světle legend 
je Václav představován jako vzdělaný vladař, dobře 
vychovaný babičkou Ludmilou a kněžími, úspěšně 
vládnoucí a přitom zbožný, vedoucí život spíš mniš-
ský než světský. Jak se ale na něj dívat dnes, 
v souvislos-tech dnešní doby? Zkusme přijmout vý-
zvy, které nám i přes prostor tisíci let dává.  

Svatý Václav nehledal okamžitý prospěch. Na čem tento muž v životě sta-
věl? Rozhodně se nevyhnul své životní vladařské roli. Ale tím jeho život ne-
vrcholil a neskončil. Jeho zakotvení bylo v křesťanské víře, která ztvárňovala 
jeho život. A to nebylo v jeho okolí obvyklé. Bylo to možná stejně nesamo-
zřejmě, jako je tomu u nás dnes. A Václav, i ti, kdo ho vychovávali, zejména 
jeho babička Ludmila, tuto odlišnost od okolí pěstovali a nesli, i když jim ži-
vot nakonec neusnadnila. Jinak řečeno: Václav se nezabýval jen tím, čím se 
zabývali ostatní a nestavěl jen na tom, co přineslo okamžitý prospěch. 

Svatý Václav stál u základů křesťanské Evropy. Tato další otázka se týká šir-
ších souvislostí. Kníže Václav byl spolubudovatelem základů křesťanské Ev-
ropy. Té Evropy, ve které se – přes mnoho krutostí – vypěstovala úcta k ži-
votu, chápání života jako součásti dějin, péče o potřebné a bezmocné, nád-



2 

herné plody výtvarného, sloves-
ného i hudebního umění, rozvinutá 
filozofie, a nakonec i rozvinuté pří-
rodní vědy. 

Jaký vzor nabízíme mladým lidem 
dnes? Rytíře nebo švindlíře? No 
právě, co my dnes, jakou civilizaci, 
jakou Evropu dnes společně vytvá-
říme? Jakou roli hraje v našem sna-
žení péče o věci trvalé, jakou péče o 
to, co dnes koupíme, pozítří zaho-
díme? Jakou roli v této civilizaci hra-
je moudrost, kterou nelze zaměnit 
ani za vychytralost, ani za peníze? 
Spoluvytváříme civilizaci, ve které 
má čestnost důležitou roli? Jaký 
vzor nabízíme mladým lidem? Rytíře nebo vychytralého švindlíře? 
 
 

ROZHOVOR S PANÍ ING. LUDMILOU BUBENÍKOVOU 

starostkou obce Velká Polom 
Rozhovor připravil O. Radek Drobisz 

Paní starostko, určitě jste už viděla nově vydávaný časopis Farní čtyřlís-
tek? Jak se Vám líbí název i časopis samotný?  

Viděla a odnesla jsem si jej domů, abych si všechny příspěvky v klidu pře-
četla. Název je přiléhavý, výstižný. Čtyři lístky drží na společném stonku-
základu, jsou spojeny, a to je to hlavní. I my všichni bychom měli sjedno-
covat, vzájemně se podporovat. V naší společnosti se čím dál více projevu-
jí odstředivé tendence, snaha štěpit se, vytvářet tzv. kliky a prosazovat ná-
zory na úkor všech ostatních. Proto si každé snahy o spojení, příp. sjedno-
cení vážím. Je moc fajn, že vznikl záměr informovat veřejnost o aktivitách 
ve farnosti, kterých není zrovna málo a o kterých se někdy ani neví.  Jen 
bych trochu apelovala na lepší kvalitu tisku, fotky jsou nekvalitní a je ško-
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da, že na nich nerozeznáme obličeje a jiné detaily.  Doporučila bych: raději 
méně často, ale ve vyšší kvalitě, i když to je většinou trošku dražší.  

Jak se díváte na vztah obec – farnost? Je nutné, aby tyto instituce spolu-
pracovaly?  

Samozřejmě, jsou to spojité nádoby, vždyť žijeme na společném území, li-
dé jsou zároveň občany i farníky, máme společný cíl – všechny kroky smě-
řovat k tomu, aby se nám zde dobře žilo, abychom své dny, které máme 
vymezeny na tomto světě, trávili v hezkém prostředí, mezi příjemnými 
lidmi, abychom se nemuseli stydět, když za námi přijede návštěva odně-
kud z dálky. Jsou obce, kde je spolupráce na výborné úrovni, jsou obce, 
kde to prostě nefunguje – a věřte, je to vidět na první pohled.  

A jaký je stav ve Velké Polomi? 

Vztahy jsou velmi dobré a spolupráce skvělá, nejen díky našim kněžím, ale 
i díky „osvícenému“ zastupitelstvu. Obec podporuje farnost finančně, or-
ganizačně, metodicky (pomohli jsme získat několik dotací, spolupracovali 
jsme při výběru projektanta i dodavatele staveb), apod. Finanční pro-
středky obce byly využity na obnovu a modernizaci církevního majetku 
(kostela, varhan, fary, farské zahrady). Farnost naopak darovala obci ma-
jetek – pozemek pro výstavbu garáží, povolila konání koncertů vážné 
hudby v kostele sv. Václava, spolupracujeme při organizování různých 
společenských akcí, mimo jiné i na faře, příp. na farské zahradě, atd. atd. 
Obec vlastní některé podobné objekty, jako např. Kapli sv. Jana nebo Boží 
muka, o které také pečujeme, udržujeme v dobrém technickém stavu, vy-
lepšujeme jejich okolí, prostě se snažíme o estetizaci všeho, co nám zane-
chaly generace našich předků. Rozvoj obce je naším prvořadým úkolem a 
církevní objekty k tomu patří také.   

Je něco, na čem společně pracujete i letos, tedy v r. 2017? 

Počátkem roku jsme zahájili přípravu opravy Kaple V Hájku. Je to moc 
hezká stavba, její fotky se pravidelně objevují v našich propagačních mate-
riálech. Její technický stav však není dobrý, a tak jsme využili výzvy Minis-
terstva zemědělství, v rámci které je možné získat až 700 tis Kč. Společně 
s Otcem Radkem, zástupcem Biskupství Ing. Kubíkem a projektantem  
p. Lazeckým, jsme se několikrát sešli na místě samém, dohodli se na roz-
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sahu stavebních úprav, nechali vypracovat jednoduchou dokumentaci, 
včetně rozpočtu, jako poklad k žádosti o dotaci. Zastupitelstvo obce schvá-
lilo dotaci 200 tis Kč, zbytek částky musí uhradit farnost. Zatím vše probíhá 
dobře, měla by být již uzavřena smlouva o dílo se stavební firmou. Možná, 
že až vyjde další číslo tohoto Farního čtyřlístku, bude oprava dokončena. 
Obec také opravila jednoduchým způsobem i cestu k této kapli tak, aby se 
k ní turisté i věřící dostali bez problému. Věřme, že se všechno podaří a 
budeme se všichni radovat z dalšího povedeného díla.      

Vrátím se k vašemu výrazu „osvícení“ zastupitelé. Jak tomu máme ro-
zumět?   

Je to jednoduché. Starosta sám nic nezmůže, vždycky musí mít většinovou 
podporu zastupitelstva, ať už se jedná o poskytování finančních příspěvků, 
tak i v případě schvalování větších oprav a investic.  Bez rozdílu, zda se 
jedná o věřící nebo nevěřící, všichni naši zastupitelé si uvědomují, že i cír-
kevní budovy dotvářejí image obce, jedná se o velmi cenné historické ob-
jekty, o které je nutno pečovat a že jen z darů farníků při sbírkách během 
bohoslužby se opravy zásadního rozsahu nedají realizovat. Někdy padají 
argumenty, že církev má dost peněz, ať se tedy stará. Neumím posoudit, 
jak finančně silná je, vím jen, že existuje spousta kostelů, kapliček a křížo-
vých cest v dezolátním stavu, hrozí jejich absolutní devastace a pro bis-

Prob íhaj íc í  rekonstru kce kap l ičky v Hájku  
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kupství je velmi těžké rozhodnout, kam nasměrovat pomoc ze všeho 
nejdříve. I proto je nejrozumnější nečekat na zázrak, spojit síly, schopnosti 
i finance a pustit se do díla.  Efekt je pak vidět velmi rychle. Využiju této 
příležitosti, abych poděkovala všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohl 
k tomu, jak to u nás vypadá, všem kněžím, kteří v naší farnosti působili a 
působí, dárcům, organizátorům aktivit i našim zastupitelům za podporu 
těchto myšlenek a racionální postoj. Je radost spolupracovat se všemi po-
zitivními a smysluplně uvažujícími lidmi.  Díky patří samozřejmě všem, kte-
ří věnují svůj čas aktivitám pro ostatní, věnují se dětem, mládeži, seniorům 
a jiným potřebným, bez ohledu na čas a své vlastní potřeby. To vše zahr-
nuje výraz „spolupráce“. 

Děkuji Vám za rozhovor. 

DOSTAVBA KOSTELA SVATÝCH CYRILA A METODĚJE 
V DOLNÍ LHOTĚ 
O. Radek Drobisz 

Jsme jedna farnost Velká Polom. V uplynulých letech se ve farnosti nejvíce 
investovalo především ve Velké Polomi – oprava kostela sv. Václava, fary a 
varhan. Všechny akce probíhaly za velkého přispění z rozpočtu Obce Velká 
Polom a spoluúčasti ze sbírek a darů od farníků. Kaple Ježíše Krista Krále 
v Horní Lhotě a sv. Martina v Čavisově opravovaly a udržovaly obce, je-
jichž jsou majetkem. 

Na ministerstvo zemědělství jsme letos podali žádost o opravu kaple 
v Hájku ve Velké Polomi. V soutěži jsme uspěli. Projekt, který vytvořil pan 
architekt František Lazecký za 15 000 Kč byl zpracovaný tak skvěle, že nám 
byla dotace udělena. Farnost by tato akce neměla významně zatížit.  Mi-
nisterstvo Zemědělství přispěje 700 000Kč, Obec Velká Polom 200 000 Kč 
a celá akce za cca 1 000 000Kč bude dofinancována z našetřených peněz 
naší farnosti. Opravy by měly být ukončeny v listopadu tohoto roku, kaple 
bude znovu požehnána na jaře roku příštího. 

V budoucnu bychom rádi také dokončili kostel sv. Cyrila a Metoděje. Pro-
to už proběhlo několik setkání s farníky v Dolní Lhotě, kteří mají velkou 
touhu a chuť, aby se vytvořilo pěkné zázemí pro setkávání farníků. Nynější 
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prostory tzv. „Skleníku“ jsou v havarijním stavu a esteticky i prakticky na-
prosto nevyhovující. Vytvořili bychom prostory pro novou sakristii, po-
třebné sociální zařízení a především novou místnost pro pastorační a spo-
lečenské aktivity v Dolní Lhotě. Použijeme účet farnosti Velká Polom, kte-
rá bude investorem akce. O dotaci požádáme obec Dolní Lhotu a další do-
nátory, Nadační fondy a drobné dárce. Nechceme zadlužit farnost na delší 
období. Akce potrvá pravděpodobně tři roky. Vše budeme konzultovat 
s hlavní ekonomkou biskupství ostravsko-opavského paní Ing. Martou 
Hruškovou, se stavebním technikem biskupství ostravsko-opavského pro 
náš děkanát, ing. Radkem Kubíkem, panem projektantem ing. Karlem Siu-
dou, dalšími příslušnými pracovníky právního, ekonomického a stavební-
ho oddělení biskupství ostravsko-opavského. Do ničeho se nebudeme bez 
důkladné rozvahy pouštět. Budeme dělat jen to, na co budeme mít. Jed-
nou za měsíc probíhá sbírka na dostavbu ve farnosti: vždy 3. neděli 
v měsíci až do dofinancování celé akce. Kolik se vybralo, si můžete také 
průběžně prohlédnout na nástěnce v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Dolní 

Lhotě. Sbírky jsou samozřejmě oznamovány ve farních ohláškách.  

KAPLIČKA V HÁJKU 
O. Radek Drobisz 

Málo kdo ví, kdy, kým a pro jaký účel byla postavena. Kolikrát již mnohý 
člověk, kolem této prošel nebo projel a dal si otázku, proč stojí právě tam? 
Když se hlouběji zamyslíme a promítneme si, že tenhle ten kousek jakoby 
oázy v poli je dosti vzdálené od samotné obce, je to zvláštní, ale kaplička 
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tam stojí stále v osazení již dnes stoletých lip. Pan radní Tomáš Martiník 
z Velké Polomi nalezl následující in-
formace za to mu patří vřelé podě-
kování. 

Legenda – doba minulá 

V chalupě Rozsypalových na místní 
lokalitě Katerajn, meškali kdysi 
dávno dva lidé, kteří chovali ovce, 
berany a kozy. Ty pásal jejich synek 
na pastvině blízko lesíka Hájka. 
(Údajně tam měla stát dřevěná 
Boží muka a na nich visel obrázek 
Panny Marie s Ježíškem). Byl to již 
starší hoch a ten při pasení a dlou-
hé chvílí se postavil k polnímu ob-
rázku a z rozpustilosti vyškrábal na 
obrázku Ježíškovi oči. Když synek 
dorostl, byl odveden k vojsku, a 
když se od vojska vrátil domu, ože-

nil se. Manželé měli chlapečka, ale 
dítko bylo nevidomé. Rodiče chodili s ním k různým felčařům (tehdejší lé-
čitelé), ale nikdo nepomohl. Jedné noci se otci zdál sen, že neštěstí je po-
stihlo proto, že táta jako výrostek vyškrábal oči Božímu děťátku. A dostal 
vnuknutí, že se má omilostnit pokáním a dobrým skutkem. Tajně zašel se 
slepým synkem k blízké studánce (dodnes se jí říká „Cyrilka“) a umyl mu 
oči její vodou. Následovaly pak několikeré návštěvy obou rodičů a omývá-
ní i celé tváře. Chlapeček jednou zvolal: "Tatínku, já Vás vidím! 

Pamětní list (jeho přepis) 

Léta Páně1905, za panování císaře Františka Josefa I., za arcibiskupa Olo-
mouckého Dr. Františka Bauera a za faráře Velkopolomského Karla Klim-
kovského, věnovala Karolina Urbánková, soukromnice a majitelka domu 
ve Vídni XIII., Einwangasse č. 5, dcera Ignáce Urbánka Stodolného z Velké 
Polomě obnos 4000 korun (rakouské měny) na vystavení této kaple. Pení-
ze odevzdala svému synovci, konduktéru v Přerove Josefu Himlovi, aby on 

Pů vodn í s tav – poh led  zepředu  
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spolu se švagrem svým Janem Rozsypalem z Velké Polomi o provedení 
stavby se postaral. Stavbu, která mela rozměry 7,6 metru délky a 5,25 me-
tru šířky provedl Josef Urbiš, stavitel z Mokrých Lazců roku 1906. Základní 
kámen, jakož i dokončenou kapli vysvětil P. Karel Klimkovský, tehdejší fa-
rář a konsistoriální rada ve Velké Polomi. Na vnitřní zařízení kaple věnova-
la zakladatelka později ještě obnos 1000 korun. V době založení této kap-
le, čítala obec Velká Polom 132 čísel a 1200 obyvatel národnosti české. 
Místo stavební darovala obec. 

Obnova Kaple v Hájku 

V tomto roce se naší Římskokatolické farnosti Velká Polom podařilo získat 
dotaci 700 000Kč z Ministerstva zemědělství z dotačního programu na 
opravu kapliček. Také obec Velká Polom nechala provést zpevněnou pří-
stupovou cestu ke kapličce v Hájku, terénní úpravy a přispěla 200 000Kč. 
Zbytek nákladů na opravu bude z prostředků naší farnosti. Náklady na 
opravu Kaple a úpravu terénu kolem ní budou dle smlouvy o dílo 995 743. 
Kč. Zakázku vysoutěžila a zhotovitelem se stala firma Držík s.r.o. z Ostravy 
Vítkovic. Interiér kaple vybavíme mobiliářem z kaple sv. Andělů strážných 
z Ostravy Pustkovce, která ji pro naši farnost poskytla dle darovací 
smlouvy zdarma (za odvoz). Práce by měly být provedeny do konce listo-
padu tohoto roku. Kaple by měla být znovu posvěcena na jaře příštího ro-
ku. 

Pů vodn í s tav – poh led  zezadu  
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FARNÍ VÝLET KRAVAŘE 
Dagmar Máchová, Bohumila Pavlíková 

V úterý 22. 8. 2017 se 19 dětí a 7 dospělých zúčastnilo farního výletu do 
Kravař. Vyjížděli jsme z železniční stanice Háj ve Slezsku a s přestupem 
v Opavě jsme kolem 10. hodiny dorazili do Kravař. 

Nejprve jsme navštívili kostel sv. Bartoloměje, pomodlili se Litanii loretán-
skou u vitráže Panny Marie rozvazující uzly a zazpívali mariánské písně. 
Pak jsme se přesunuli do zámku, kde nás čekala velmi poutavá a zajímavá 
prohlídka s milou a ochotnou průvodkyní p. Monikou Ševčíkovou. V době 
polední jsme se posilnili v Restauraci U Šťura výborným hovězím vývarem 
s nudlemi, jako od maminky. Pak už nás čekala volnější část.  Prošli jsme si 
zámecký park, zblízka viděli, jak se opravdově hraje golf. Byl to velmi zají-
mavý prožitek. Některé děti si odnesly jako suvenýr zapomenutý golfový 
míček. Na farní zahradě jsme se podívali na kozy a husy a setkali se 
s nemocným p. farářem Danielem Víchou a kaplanem o. Janem Zelenkou. 

Náš výlet jsme završili v místní cukrárně, kde všichni dostali od o. Radka 
zmrzlinu podle své chuti. Nejvíce šla na odbyt zmrzlina „šmoulová“, která 
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všem zabarvila ústa i jazyk na modro. Pak už nás čekala jen zpáteční jízda 
vlakem. Ta byla také zajímavá. Jeli jsme v poschoďovém vlaku a seděli sa-
mi ve vrchním patře. A tak jsme si i zazpívali ke zdaru celého dne. Myslím, 
že se celý farní výlet moc vydařil, což bylo znát i při radostném zpěvu dětí. 

Děkujeme všem, kteří tuto akci zorganizovali a také všem, kteří se jí zú-
častnili. Náš dík patří i p. Jiřímu Muchovi, z farmy Dolní Lhota, za finanční 
podporu našeho výletu.  

Napište nám svůj názor 
Máte nějaký návrh, co doplnit do Farního čtyřlístku? Máte nějaký návrh 
nebo nápad? Napište nám ho na:rkf.velkapolom@doo.cz  

Děkujeme 
 

CYKLOPUŤ MUŽŮ 2017  
Radim Kozelský 
Poslední týden prázdnin se chýlil ke svému konci a společenství mužů se 
chystalo na svou další cyklopouť. Tentokrát bylo našim cílem poutní místo 
Velehrad. Vše začalo ve čtvrtek ráno, kdy jsme vyrazili auty do Kroměříže.   

Po ubytování na místní faře a vydatném obědu, jsme vyrazili na první výlet 
do nedalekého Holešova, kde jsme shlédli zámecké zahrady zámku Hole-
šov. Den jsme zakončili mši svatou a poté procházkou po městě. 

Cyklostezka kolem Baťova kanálu 
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Druhý den nás čekala pouť na již zmiňované poutní místo Velehrad. Cesta, 
kterou jsme zvolili, vedla podle řeky Moravy a tzv. Baťová kanálu.  

Po prohlídce baziliky sv. Cyrila a Metoděje, a tiché osobní modlitbě, jsme 

Velehrad 

prožívali společnou mši sv. v kapli poutního domu. S požehnáním místního 
rektora jsme se vydali na cestu zpět do Kroměříže. Cesta to nebyla jedno-
duchá. Vedla přes vrchovinu Chřiby. A opravdu nám dala zabrat. Záchran-

ným bodem byl vrchol Bunč, 
na kterém jsme načerpali sí-
ly a poté jsme se všichni ve 
zdraví vrátili zpět.  

V sobotu, jsme využili den 
k návštěvě kostelů v Kromě-
říži - kostela sv. Mořice a sv. 
Jana Křtitele s výkladem 
průvodců. Nezapomněli 
jsme ani na nádherné Květ-

né zahrady.  
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Domů jsme se vraceli s pocitem duchovního, kulturního a fyzického napl-
nění a v hlavách jsme přemýšleli, které poutní místo navštívíme příští 
rok… 

 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 
Ondra Kozelský 

Ve dnech 15. 8. 2017 až 20. 8. 2017 se uskutečnilo Celostátní setkání mlá-
deže v Olomouci. Jedná se o setkání mladých z celé České Republiky, kteří 
touží po setkání s Bohem, s mladými lidmi, kteří chtějí prožít mnoho zážit-
ku. Setkání se zúčastnilo celkem 6 000 tisíc mladých lidí. 

Také z naší farnosti přijelo na setkání pár statečných. 
Ubytováni jsme byli společně na studentské koleji. 

Každý den pro nás pořadatelé připravili pestrý pro-
gram, který se konal především v Korunní Pevnůstce. 
Na setkání byli pozváni také různí hosté, kteří se s ná-
mi přišli podělili o své svědectví ze života.  Nedílnou 
součástí každodenního programu bylo slavení mše 

svaté za doprovodu scholy. Během dne jsme měli také možnost si vybírat 
s mnoha přednášek a ranních modliteb. 

V páteční den se konala pěší pouť na Svatý Kopeček. Během ní byla bez-
pečnost na cestě perfektně zajištěna, kdy na provoz dohlíželi policisté a 
pořadatelé. Poté, co jsme dorazili na vršek s krásným rozhledem, nás če-
kala večerní mše svatá, kterou celebroval František Václav Lobkowicz. 

V sobotu se v Korunní Pevnůstce uskutečnila pouť rodin. Sešlo se jich zde 
mnoho, a to nejenom z Olomouce, ale i z ostatních koutů České Republi-
ky, aby si mohly užít tu nádhernou atmosféru spolu s mladými a chválit 
Boha. Sobotní večer byl tím nejhezčím večerem z celého setkání, jelikož se 
konala vigilie. Byla doprovázena krásnými modlitbami a zpěvy. 

Celé setkání skončilo nedělní bohoslužbou, po které se všichni mladí rozje-
li do svých domovů plni nových zážitků a načerpáni Duchem Svatým.  
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OTEVŘENÍ NÁVSI VE VELKÉ POLOMI  
Otec Radek Drobisz 

Obec Velká Polom uspořádala slavnostní otevření nového prostoru návsi, 
které je překrásné a můžeme na něj být opravdu hrdí. Když k nám přijede 
nějaká návštěva, opět přibylo pěkné a „fajne“ místo, kde můžeme hosty 
přivést. Slavnost proběhla ve čtvrtek 14.9. 2017 v 17 hod. Akce se zúčast-
nili také starostové okolních obcí, zástupci firmy Swietelski, která práce 
provedla a řada dalších významných pracovníků na stavbě a pozvaných 
hostů. Slavnostního zahájení se ujala naše velkopolomská starostka, paní 
Ing. Ludmila Bubeníková, spolu s místostarostou, panem Ing. Emilem 
Chudobou. Poté návsí požehnal o. Radek, byla přestřižena symbolická 
páska a pak už jen bouchalo šampaňské a začala k všeobecné radosti lido-

vá veselice. To že spadlo několik 
kapek deště nám vůbec nevadi-
lo. Všichni jsme se dlouho skvě-
le bavili. K poslechu nám zazpí-
val pěvecký sbor Paprsek a za-
hrála kapela C&W OK BAND. 
Občerstvení bylo zdarma, pro 
děti byly připraveny upomínko-

vé předměty. Každý, kdo přišel, tak prožil velmi krásné a osvěžující chvíle. 
A tak pěkně vypadá naše nové „Náměstíčko“ nebo Návsí.  

SKAUTSKÝ TÁBOR 2017 
Ondřej Demel 

Jako každý rok, i u nás probíhal již tradiční skautský tábor. Vše začalo 1.7. 
2017, kdy jsme naložili vše potřebné na vlečku a vozíky. Tentokrát jsme 
byli na louce v Jamníku na přelomu Těškovic s Bítovem. Letos kluky čekaly 
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nástrahy z divoké západu, zatímco holky prozkoumávaly svět čar a kouzel. 
Jako tradičně na táboře proběhly 3 mše svaté, které byly odslouženy 
v přírodě. V průběhu tábora nás přišli přepadnout skauti z jiných oddílů, 
anebo také ostřílení mazáci složeni z našich bývalých vedoucích. Sice nám 
počasí moc nepřálo, ale i s tím se musí počítat. Po celý tábor jsme byli zá-
sobování jídly, o které se postarali naši výborní kuchaři, které jistojistě při-
vítáme i příští rok. Myslíme si, že si děti tábor užily a mohli jsme jim ale-
spoň udělat hezký týden prázdnin. 

Za celý kolektiv roverů bych chtěl jmenovitě poděkovat Dankovi Kozel-
skému a Lence Gallusové, kteří se starali o chod tábora a o to, aby vše 
fungovalo tak jak má. 

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
OČIMA POŘADATELE 
Anna Niziolová 

Do přípravného týmu pořadatelů Celostátního setkání mlá-
deže jsem se přihlásila, protože jsem chtěla zažít setkání 
z jiného pohledu, než z pohledu účastníka. 
Moje služba pro CSM začala už v červnu, kdy jsme se jako 
jedna z mnoha přípravných skupin sešli na Sv. Kopečku a 
prožili tam krásný seznamovací víkend, jak mezi pořadateli 
navzájem, tak s městem Olomouc, protože většina z nás 

přijela z různých koutů republiky. 
     V srpnu jsem pak odjela do Olomouce už 8.8. na tzv. přípravný týden, kde se 
až do samotného začátku setkání (15.8.) připravovaly a dokončovaly nejrůznější 
drobnosti, jako třeba laminování povolenek k vjezdu vozidel, rozepisování směn 
a určování míst, kde bude potřeba ukazovat směr. Hodně času v přípravném týd-
nu také zabraly různá školení o bezpečnosti, jak od policistů a hasičů, tak zá-
chranné služby i pyrotechniků. Každý den přípravného týdne začínal vždy ranní 
modlitbou v kostele Panny Marie Sněžné a končil mší svatou opět tam. 
     Když se blížil všemi očekávaný příjezd účastníků CSM, měla jsem trochu strach 
z velké zodpovědnosti, kterou jsme měli a ze všech potíží, které mohly přijít, a o 
kterých nás předem informovaly bezpečnostní složky. 
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     V úterý 15.8. jsme kolem poledne oblékli všem známé výrazné žluté vesty a 
vyšli na své pozice do města, hlavně kolem hlavního vlakového nádraží, odkud se 
čekalo nejvíce účastníků. Po příjezdu prvních skupin mladých lidí mě ale veškerý 
strach přešel a měla jsem naopak obrovskou radost, že můžu sloužit, pomoct, 
poradit… Všichni byli tak pozitivní, radostní, usměvaví a plní očekávání, odhodlaní 
zažít něco nevšedního. 
     Během týdne jsme jako pořadatelé měli na starost hlavně přechody přes silni-
ce, aby nikdo nechodil tam, kam nemá. Také veškerý přesun tisíců lidi na pro-
gramy a zpět na ubytování. Dále dohled nad klidným průběhem přednášek a 
koncertů a taky páteční pouť na Sv. Kopeček, která byla pro mě osobně velmi 
přínosná.      
     Mým úkolem na této pouti bylo hlídání přechodu přes hodně frekventovanou 
silnici. Naštěstí s námi na každém přechodu stáli i policisté, a právě ze setkání 
s nimi mám velký zážitek. 
     Během celého setkání byla mezi všemi velmi přátelská atmosféra, byl mezi 
námi Boží Duch, díky kterému jsme se nebáli promluvit o Bohu, o víře s cizími 
lidmi kolem. Pan policista byl chvíli zaražený, tvářil se, jako bych vykládala po-
hádky, ale poté se i on rozpovídal o svém životě, o smrti dítěte a o tom, jak Boha 
ztratil. Byla jsem potěšena z jeho otevřenosti, a tak jsme si chvíli povídali. Poté, 
co odešli poslední poutníci, policisté odjeli a my šli spát, protože bylo už kolem 
půlnoci. Další den večer byla sobotní vigilie, na kterou jsem měla možnost jít do 
doby, než opět nastane nával na přechodech. Z vigilie jsem si odnesla hořící svíč-
ky, které jsme si zapalovali jako symbol rozsvícených lamp prozíravých panen, 
které čekaly na ženicha. I my jsme prosili o Boží milost, abychom byli připraveni 
na setkání s Ním. Policisté v tu noc ještě více posílili své řady a na silnici jich přiby-
lo. A díky tomu jsem opět potkala policisty z poutě na Sv. Kopeček. Zapálené 
svíčky je vedly k dalším otázkám. Jejich zájem povídat si o víře mě hodně překva-
pil. I já jsem se jim ale musela omluvit a zároveň poděkovat za jejich zvídavost a 
argumenty, na které jsem mnohdy neznala odpověď, že díky tomu se i já můžu 
posunout dál. Když zjistili symbol, který mají tyto svíčky, vzali si je a stáli upro-
střed silnice s hořícími svíčkami. Bylo to úžasné, jak moc chtěli být součástí nás 
všech, a to i přes to, že jejich vedení by to nemuselo úplně přijat. Když kolem nich 
chodili účastníci, byli nadšeni, tleskali jim, děkovali. Bylo to vzájemně obohacující. 
Potvrzením těchto prožitků pro mě byl článek v Katolickém týdeníku o tom, jak 
popisoval dojmy policistů jejich plukovník ředitel (viz KT 2017/35). 
Tato naše služba byla náročná, ale i přes to, že jsme se nemohli účastnit veškeré-
ho programu, byla krásná. Společnými silami jsme mohli přispět k hezkému pro-
žití celého setkání. 
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FARNÍ INFORMACE 
• Svátost smíření půl hodiny před každou mší svatou. Úřední hodiny - po každé mši svaté 
• Čtvrteční mše svaté v Horní Lhotě budou začínat v 8:00 hodin 
• U příležitosti oslav svatého Václava prosíme o finanční příspěvek na koláče a mod-

litbu za pěkné počasí. Zároveň vás všechny srdečně zveme na oslavu, pouť sv. 
Václava, která bude ve čtvrtek 28.9. zahájena ve 13:30 mši svatou.  Jejím hlavním 
celebrantem bude Mons. František Vrubel, viceděkan frýdeckého děkanátu a člen 
sboru poradců o. biskupa. Pouť sv. Václava bude pokračovat společným poseze-
ním s hudbou, občerstvením a programem pro děti i dospělé na farní zahradě 

• V sobotu 7.10. pojedeme, dle výzvy našich o. biskupů, autobusem na pouť do 
Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav. Cena 250 Kč. Děti 6-18 let 50 Kč. 
Můžete se přihlásit v sakristii po mši svaté. Bližší informace na plakátě 

• Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství 
• Mše svatá pro děti bude první neděli v měsíci ve farním kostele ve Velké Polomi a 

v kostele v Dolní Lhotě 
• Modlitby otců jsou první úterý v měsíci, hned po večerní mši sv. na faře ve Velké Polomi 
• Modlitby matek jsou třetí úterý v měsíci, hned po večerní mši sv. na faře ve Velké Polomi 
• Adorace za povolání je první čtvrtek v měsíci od 17:00 do18:00 hod. v kostele v Dolní Lhotě 
• Návštěva nemocných a starších farníků je první pátek v měsíci od 9:00 hod. 
• Pobožnost k Božskému Srdci je první pátek v měsíci po večerní mši sv. v kostele ve 

Velké Polomi 
• Pobožnost k Panně Marii v sobotu po prvním pátku v měsíci po ranní mši sv. v 

kostele ve Velké Polomi 
• Hodinová tichá adorace Nejsvětější Svátosti bude každý pátek /kromě prvního/, 

hodinu před večerní mši sv. v kostele ve Velké Polomi 
• Nikodemová noc bude první pátek po večerní mši sv. do 20:00 (19:00) v kostele 

ve Velké Polomi 
• Setkání ministrantů každé druhé úterý po mši sv. – bude upřesněno – místo fara 

ve Velké Polomi 
• Setkání mládeže bude každou středu od 18:00 na faře ve Velké Polomi 
• Společné modlitby a katecheze dospělých bývá každou středu od 8:00 na faře ve 

Velké Polomi 
• Modlitba růžence 11. každého měsíce v zimním období v 15:00 hod, v letním ob-

dobí v 17:00 hod. v Čavisově, v kapli sv. Martina 
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