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FARNÍ  

ČTYŘLÍSTEK  

 

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

 IV/2017

DUCHOVNÍ SLOVO 

Otec Radek Drobisz 

ČÍM VÍCE DÁRKŮ O VÁNOCÍCH ,  TÍM VÍCE RADOSTI?  

Říká se, že Vánoce jsou svátky dětské radosti. Dětem přirozeně dělají radost 

dárky. Někdy ale podlehneme představě, že platí jakási přímá úměra: čím více 

dárků, tím více radosti. Není tomu ale tak! 

Dárek není jen ona věc, která 

se dává, a která má určitou 

peněžní hodnotu. Dárek je 

především osobní poselství, 

které říká „mám tě rád“. A ně-

co takového se penězi vyjádřit 

nedá. V dárku - pokud je myš-

len upřímně - dáváme totiž sami sebe. A to je velká, slavná věc, kterou by-

chom měli o Vánocích zažít.  

Je před námi příležitost dát dětem dárek nad dárky. Totiž jistotu, že máme 

rádi nejen je, ale že se máme rádi i my dospělí kolem dokola. A není vůbec od 

věci, když třeba při štědrovečerní večeři vyhradíme chvíli, kdy všichni společ-

ně vzpomínáme na ty, kdo nějak patří do okruhu naší lásky, přízně, sympatií, 

a když děti v tomto vzpomínání mají své významné slovo. Takovýto dárek ci-

tové jistoty v rodinném společenství se nikdy neztratí, nezkazí, nezestárne, 

nezapomene. 
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Říká se také, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano, je tomu tak - co to 

však znamená? Je to doba, kdy si dospělí vzájemně projevují více lásky, kdy ji 

více dávají najevo a nestydí se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění 

a usmíření všude tam, kde došlo k nedorozumění a k hořkostem. Děti toho 

velice mnoho dostanou. Naskýtá se tedy nebývalá příležitost, aby také mohly 

více dávat. Aby samy mohly zakoušet radost a uspokojení z toho, že mohou 

někoho obdarovat a působit radost. Je tu jedinečná příležitost učit děti, jak 

překonávat své osobní sobectví. Prostě někomu druhému udělat něco dobré-

ho z vděčnosti za to, co jsme sami z lásky a bez zásluh přijali. Je to příležitost 

učit děti překonávat sobectví osobní, rodinné, skupinové, národní.  

Ani při všech těch vánočních starostech a radostech, při světle vánočních sví-

ček a dětských očí, bychom neměli na něco zapomenout: o Vánocích se po 

celém světě slaví narození Ježíše Krista. Tehdy před dvěma tisíci léty vstoupilo 

do lidských dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného - jako výzva 

celému lidstvu. I naše letošní Vánoce by měly být něčím vzácným, zvláštním, 

byť se v našem životě opakují už kdoví po kolikáté. 

 

 

Vánoční přání  

Už ze slova Vánoce vychází kouzlo, které si podmaňuje lidská srdce. I lidé bez 

vyhraněné víry, pro které betlémský příběh nemá hlubší obsah, slaví vánoční 

svátky a uvažují, kam by mohli vyslat nějaký paprsek radosti. Jakoby navzdory 

chladné roční době o Vánocích procházel celou zemí teplý proud lásky. 

Vánoce jsou svátky lásky a radosti. To je přes všechnu profanaci reklam 

hvězda, za kterou se lidé snaží jít. 

Pro křesťana však vede hvězda dál než k rozsvícenému stromečku a bohaté-

mu stolu. Vede až k jeslím s dítětem, které přináší pokoj. Pokoj s Bohem, po-

koj mezi lidmi, pokoj se sebou samým v sobě samém. A takový pokoj Vám 

všem o letošních svátcích i v Novém roce 2018 upřímně přeji.  

O. Radek Drobisz  
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ROZHOVOR S P. VLADIMÍREM SOBASEM  

Starosta obce Dolní Lhota 

Rozhovor připravil O. Radek Drobisz 

Pane starosto, určitě jste už viděl nově vydávaný časopis Farní čtyřlístek? 

Jak se Vám líbí název i časopis samotný? 

Srdečně zdravím všechny čtenáře nového farního časopisu. Měl jsem již sa-

mozřejmě také možnost se s vaším časopisem podrobně seznámit a mohu 

hned v úvodu říci, že jeho vydání byl bezesporu krok správným směrem. Něco 

takového tady už chybělo. Nyní mají občané všech obcí ve farnosti další příle-

žitost se seznámit s četnými aktivitami farnosti a mohou se tak do nich také 

častěji zapojovat. Dle mého názoru je příznačný i samotný název časopisu. 

Nevím sice, jaký byl přesně záměr autorů tohoto názvu, ale mi osobně se ná-

zev velice líbí a vidím v něm i určitou symboliku. Čtyřlístek je od nepaměti 

symbolem štěstí. Každý z nás ho někdy na loukách hledal a po jeho nalezení si 

jej pro štěstí uchoval. Stejně tak je pro věřící největším štěstím hledání a na-

lezení víry a její uchování po celý život. Tvar čtyřlístku mi navíc připomíná tvar 

kříže. Navíc čtyřlístek má lístky, které mi připomínají listy časopisu.  Rád bych 

vám popřál, aby tento váš nový časopis měl vždy dostatek témat a také do-

statek čtenářů, a aby nebyl nikdy pouze jakýmsi informačním zpravodajem, 

ale také prostředkem ke sbližování lidí.  

 

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

covaly? 

Obec a farnost jsou dvě instituce, které vedle sebe fungují doslova již stovky 

let. Jejich vzájemné vztahy prošly za toto období určitým vývojem. Farnost 

však vždy byla, a stále také je, neodmyslitelnou součástí obce. Vždyť farníci 

jsou přece naši vlastní občané. Má-li se obec zdravě rozvíjet, musí být otevře-

na vzájemné spolupráci se všemi institucemi působícími na jejím území. Tato 
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vzájemná spolupráce pak vede k prospěchu celé obce a ke spokojenosti jejich 

občanů. 

A jaký je stav v Dolní Lhotě? 

Také v Dolní Lhotě byla vždy dobrá spolupráce obce a farnosti, a stejně tak je 

tomu i nyní. Každý návštěvník obce se může na vlastní oči přesvědčit, jaký ob-

rovský kus práce zde farnost ve spolupráci s obcí vykonala a co všechno se 

nám společnými silami podařilo vybudovat. Nejvýraznějším příkladem dlou-

holeté spolupráce je stavba filiálního kostela sv. Cyrila a Metoděje, na kterou 

můžeme být v naší obci právem hrdi. Cesta k její dnešní podobě ale nebyla 

vůbec lehká. Jedná se totiž o původní stavbu smuteční obřadní síně, kterou 

vybudovala obec a po určitém čase následně bezúplatně převedla na farnost. 

Farníci se pak ujali její náročné přestavby do její současné podoby. Přestavba 

byla financována ze sbírek a také z výrazné finanční pomoci obce. Tento kos-

tel je dnes bezesporu hlavní dominantou obce.  
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Další významnou sakrální stavbou 

v obci je místní kaplička, která je v 

majetku obce. Objekt sice není pa-

mátkově chráněný, ale přesto má pro 

naši obec nevyčíslitelnou historickou 

hodnotu. Tato kaplička byla ve velmi 

špatném stavebně-technickém stavu. 

Obvodové zdivo bylo vlivem stékající 

vody z přilehlé silnice silně provlhlé a 

navíc ještě i staticky narušené. Také 

konstrukce krovu byla naprosto 

zchátralá. Obec proto v roce 2015 

provedla její celkovou generální opra-

vu tak, aby kaplička mohla být opět 

důstojným stánkem a ozdobou obce.   

Naše vzájemná spolupráce se samo-

zřejmě netýká jen stavebních projektů, 

ale takřka všech dalších oblastí, z nichž jen pro názornost uvádím, že obec se 

vždy finančně i organizačně podílela na přípravě farních dožínek. Každoročně 

poskytuje zdarma obecní sál pro nácvik tanečního vystoupení v rámci farního 

plesu a prostřednictvím obecního úřadu také zajištuje následný prodej vstu-

penek. Financuje osvětlení hlavního průčelí kostela. Každoročně věnuje 

stromky k adventní a vánoční výzdobě kostela. Farnost zase umožňuje obci 

využití svého vánočního stromu pro jeho slavnostní rozsvěcení na počátku 

adventu. Prodala také obci část svého pozemku k potřebnému rozšíření míst-

ní komunikace. Dovolila též obci umístit na svém pozemku smetník pro obec-

ní hřbitov.   

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

V letošním roce spolupracujeme na přípravě plánované dostavby filiálního 

kostela sv. Cyrila a Metoděje, kdy jsme byli požádáni o poskytnutí finanční 

dotace na realizaci této dostavby ve výši 250 000 korun a také o darování 

dřeva z obecních lesů, které bude sloužit ke zhotovení konstrukce krovu. Za-
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stupitelstvo obce již oba tyto požadavky jednohlasně schválilo. Dostavba bu-

de řešit nevyhovující stav východní části objektu, ve které se nachází již ne-

funkční a značně zchátralá chladírna. Ta bude zcela odstraněna a nahrazena 

novými prostory s vhodnějším využitím. Letos jsme také s farností spolupra-

covali na přípravě slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, které pořádá 

obec již druhým rokem, a pro které nám farnost letos poskytla navíc také svůj 

areál filiálního kostela.     

Těšíte se na vánoční svátky? 

Na vánoční svátky se těším velmi. Je to období, ve kterém se celá obec po-

hádkově rozzáří vánočními světly. Všichni jsme na sebe hodnější a ohledupl-

nější.  Myslíme více na druhé než na sebe. Připravujeme dárky pro své blízké 

a těšíme se na naše společné chvíle. Vzájemné vztahy se upevňují a všechny 

dosavadní starosti jsou jakoby menší a nepodstatné. Škoda jen, že oněm po-

hodovým chvílím předchází i určitý shon, spojený s jejich přípravou. V dnešní 

uspěchané době má každý z nás dostatek svých každodenních starostí. Vá-

noční čas je proto vítanou příležitostí k tomu, abychom se alespoň na malou 

chvíli zastavili a ohlédli se, kam ten náš život vlastně směřuje.  

Závěrem bych vám všem rád popřál šťastné, veselé a požehnané vánoce, 

strávené v kruhu svých blízkých a přátel, a kéž vás štěstí, zdraví, pohoda a lás-

ka provází také v novém roce.    

Děkuji  Vám za rozhovor.  

 

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  
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NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ AKCE VE FARNOSTI VELKÁ  

POLOM V TOMTO ROCE  

Otec Radek Drobisz 

Dokončení generální  opravy varhan v kostele svatého Vá c-

lava ve Velké Polomi  

Píšťalové varhany ve farním kostele svatého Václava ve Velké Polomi  byly 

pořízeny zásluhou zdejšího varhaníka Františka Laštůvky v roce 1948, protože 

staré varhany byly značně poškozeny během II. světové války. Pan Laštůvka, 

jako tajemník obce, organizoval sbírky pro pomoc válkou poškozené obci a 

vymínil si, že 10% ze zisku těchto sbírek bude věnováno na opravu varhan. 

Nakonec sbírky vynesly tolik, že mohly být pořízeny varhany nové. Stavby no-

vých varhan se ujala krnovská firma Rieger za cenu 359 tis. Kč, dispozici (sou-

bor rejstříkových hlasů pro jednotlivé stroje) navrhl František Laštůvka. Staré 

varhany byly prodány za 55 tis. Kč do Tísku u Bílovce a z této částky bylo fi-

nancováno rozšíření kůru a nový vchod na kůr ze schodiště. Nové varhany s 

opusovým číslem 3059 byly posvěceny 3. října 1948 panem děkanem Aloisem 

Gecem, odpoledne pak proběhl duchovní koncert. 

Varhany mají dva manuály, pedál a 20 znějících rejstříků (8 rejstříků v I. ma-

nuálu, 8 rejstříků ve II. manuálu a 4 rejstříky v pedálu). Kromě toho jsou var-

hany vybaveny spojkami (superspojky na manuálech, spojky z II. manuálu na 

I. manuál a spojky z obou manuálů do pedálu), crescendovým válcem a žaluzií 

pro II. manuál. 

Varhany sloužily svému účelu bez větších problémů a oprav asi 60 let, ale po 

prohlídce nástroje diecézním organologem Bc. Jiřím Krátkým v roce 2009 byla 

doporučena celková oprava nástroje. Výběrové řízení na dodavatele proběhlo 

v roce 2015, kdy byla vybrána firma pana Petra Strakoše a ing. Petra Bernáta. 

Generální oprava varhan proběhla v roce 2016. V tomto roce 2017 v měsíci 

květnu a červnu pan Jaroslav Tománek provedl natěračské práce částí varhan, 

dveří, zárubní, podlahy, skřínky a lavic. Varhany tedy vypadají jako nové.  Ve-
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řejnost si je mohla důkladně prohlédnout u příležitosti oslavy patrona naší 

farnosti Velká Polom na Slavnost sv. Václava dne 28. 9. 2017 v odpoledních 

hodinách. 

Obnova Kaple v Hájku  

Na Ministerstvo zemědělství jsme letos podali žádost o opravu kaple v Hájku 

ve Velké Polomi. V soutěži jsme uspěli. Projekt, který vytvořil pan architekt 

Ladislav Lazecký, byl zpracován tak skvěle, že nám byla dotace udělena. Také 

Obec Velká Polom nechala provést zpevněnou přístupovou cestu ke kapličce 

v Hájku, terénní úpravy a přispěla nemalou částkou. Zbytek nákladů na opra-

vu bude financován z prostředků naší farnosti. Zakázku vysoutěžila firma Dr-

žík s.r.o. z Ostravy-Vítkovic. Interiér kaple bude vybaven mobiliářem z kaple 

sv. Andělů strážných z Ostravy-Pustkovce, která ji pro naši farnost poskytla 

dle darovací smlouvy zdarma (za odvoz). Práce byly provedeny do konce lis-

topadu tohoto roku. Kaple by měla být znovu posvěcena na jaře příštího roku. 

Poděkování  

Poděkování patří zastupitelstvu Obce Velká Polom, v čele s paní starostkou 

Ing. Ludmilou Bubeníkovou, za dary na opravy. Bez těchto darů by nemohla 

proběhnout generální oprava varhan a oprava kaple Panny Marie v Hájku v 

takovém rozsahu, a tak kvalitně. Doufám, že i nadále zůstane zastupitelstvo 

Obce Velká Polom nakloněno k opravám kulturních památek v naší obci. Je to 

dědictví našich otců, o které je třeba neustále pečovat a zvelebovat je. Chtěl 

bych také za dary na opravu poděkovat všem farníkům, skautům, také za bri-

gády v kostele a v okolí fary, kdy v čele s paní Marií Hahnovou odpracovali 

neskutečné množství brigádnických hodin zcela zdarma. Chtěl bych také po-

děkovat panu varhaníkovi Ing. Vladimíru Pavlíkovi za dohled nad opravami 

varhan a obětavou službu varhaníka. V minulých letech se významně podílel 

na vydání publikací, které budou sloužit varhaníkům a sborům v celé ČR.  
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POUŤ KE SV. VÁCLAVU VE VELKÉ POLOMI 

Radim Kozelský 

Ve čtvrtek  28. 9. 2017 jsme opět v naší farnosti, za hojné účasti farníků z celé 

farnosti, slavili slavnost našeho 

patrona, sv. Václava. Slavnostní 

mše sv. začala 13:30 hodin ve 

farním kostele a koncelebroval ji 

Mons. František Vrubel. Pozvání 

také přijal Otec Mariusz, který 

v naší farnosti dříve působil. Po 

mši sv. nás čekalo společné od-

poledne s posezením na farní za-

hradě. A jak už to bývá, ani letos 

farníci z naší farnosti nezůstali 

pozadu a připravili si pro nás bohaté občerstvení a doprovodný program pro 

naše nejmenší. Děti plnily soutěžní úkoly s pohádkovými postavami a za spl-

nění úkolu je čekala sladká odměna. Hudební doprovod kapely „Cwok band“ 

a krásné počasí přispívalo k pohodové atmosféře a my jsme tak společně 

mohli prožít další odpoledne v duchu farní rodiny. 
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ADVENT 

Vladimír Pavlík 

Advent (lat. adventus = příchod) se 

v liturgii objevuje kolem 5. století (Ra-

venna), v 6. století se pak také objevu-

je v Římě. Je chápán jako příprava na 

slavení Narození Páně. Nicméně v Galii vlivem misionářů z Irska a Skotska zís-

kala adventní doba postní ráz a byla chápána jako příprava na druhý příchod 

Krista. Tento vliv se částečně přenesl i do současné liturgie (fialová barva, vy-

nechání Gloria).  

Délka adventu nebyla vždy stejná a počet adventních nedělí se pohyboval od 

4 až do 6. Čtyři adventní neděle se v liturgii ustálily v 11. století (nicméně 

Ambroziánský ritus Milánské arcidiecéze slaví šest adventních nedělí dodnes). 

Advent začíná první nedělí adventní (mezi 27. listopadem až 3. prosincem). 

Tradicí je adventní věnec se čtyřmi svíčkami (tři fialové a jedna růžová podle 

liturgické barvy adventních nedělí), která vychází ze židovské tradice zapalo-

vání osmi svící (Chanuka). 

Tematicky je advent rozdělen do dvou částí. První část (do 16. prosince) se 

zaměřuje na druhý příchod Kristův, který si připomínáme texty proroka Izaiá-

še a Jana Křtitele, je tedy přípravou na setkání s Kristem po smrti (při vzkříše-

ní). Druhá část (od 17. prosince do 24. prosince) se zaměřuje na události, kte-

ré předcházely narození Páně (hlavní postavou je Panna Maria), a je tedy 

bezprostřední přípravou na narození Mesiáše – Ježíše Krista. 

Roráty (adventní mše) se objevují v Čechách kolem 14. století. Během nich se 

zpívají rorátní písně, které považujeme za slovesný i hudební poklad českého 

národa. Ty často pocházejí z latinských zpěvů (gregoriánský chorál), nicméně 

jsou upraveny a opatřeny českým textem. Název roráty pochází v latinského 

textu vstupní antifony 4. neděle adventní (Rorate, coeli, desuper… = Rosu dej-

te, nebesa, shůry…). 
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ADVENTNÍ VĚNEC V  DOLNÍ LHOTĚ  

Anna Niziolová 

V letošním předvánočním čase zdobí obec Dolní Lhotu nejen vánoční strom 

u kostela, ale také adventní věnec, který v sobotu 2. 12. požehnal Otec Radek 

Drobisz a za přítomnosti mnoha občanů rozsvítil 1. adventní svíci. Symbolem 

tohoto věnce je, že s přibývajícím světlem očekáváme příchod Spasitele Ježíše 

Krista. Kromě rozsvícení další svíce přibývají každý týden také nové postavy, a 

tak se naplňuje biblický příběh. 

U tohoto věnce se scházíme každou adventní sobotu v 17.00 hodin ke krát-

kému ztišení a k rozsvícení další svíce. 

Srdečně zvou farníci z Dolní Lhoty. 
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OPĚT PŘIŠEL, ABY NÁS  POTĚŠIL…   

Marta Kozelská 

V neděli dne 3. prosince v průběhu mše svaté ve 

Velké Polomi nás překvapilo zazvonění, které není 

obvyklé. Po chvíli nejistoty a napětí s otázkou, co 

se to vlastně děje, přinesl jeden z ministrantů Otci 

Radkovi listinu. Po jejím otevření bylo vše vysvět-

leno. Sv. Mikuláš doručil pozvání pro všechny pří-

tomné a hlavně děti naší farnosti na mši svatou 

do farního kostela ve Velké Polomi dne 5. prosin-

ce, při které nás chtěl navštívit. 

V úterý se v kostele ve Velké Polomi naplnily lavi-

ce všemi, kteří toto pozvání přijali a chtěli se se sv. 

Mikulášem setkat. Z obličejů přítomných dětí bylo 

znát, že jsou napjaty a nemůžou se již jeho příchodu dočkat. Toto hlavně ro-

diče, popřípadě prarodiče, kteří je do kostela přivedli, odnášeli otázkou: „Kdy 

už konečně přijde?“ Během kázání nám Otec Radek přiblížil osobnost tohoto 

světce a po mši svaté, když Otec Radek s ministranty odešel do sakristie, zhas-

ly v kostele některá světla. Nastalo ticho. Napětí přítomných vzrůstalo. Na-

jednou se začalo ozývat jemné a pro ucho lahodné zvonění, dveře hlavního 

vchodu do kostela se otevřely a vešel sv. Mikuláš v doprovodu andělů, kteří 

v rukou drželi koše s překvapením. Nejprve dětem poděkoval, že se snažilybýt 

celý rok na lidi okolo dobré a zároveň je vyzval, ať v tomto pokračují i nadále. 

Potom jim andělé rozdali balíčky se sladkým překvapením. Když byly všechny 

děti obdarovány, připomněl jim, ať jsou vděčné za to, že žijí v míru, mají vše-

ho dostatek, rodinu a kolem sebe lidi, kterým na nich záleží. Poukázal na sku-

tečnost, že na světě je plno dětí, které toto štěstí nemají. Nakonec jsme se 

společně pomodlili a poděkovali Tomu, který je nejvíc dobrý a skrze Nějž 

všechno máme. Potom se s námi sv. Mikuláš rozloučil, ale přislíbil, že příští 

rok, pokud budeme chtít, opět přijde. Těšíme se…  
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Veronika Demlová 

 

Jako každý rok, tak i v roce 2018 se v sobotu 6. ledna bude ve Velké Polomi 

konat Tříkrálová sbírka, která je organizovaná Charitou České republiky. 

Až u Vás zazvoní „Tři králové“, otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce. Obda-

rujete svou láskou trpící, nemocné, potřebné… Nezastihnou-li Vás koledníci 

doma, můžete přispět do jejich pokladniček také v neděli 7. ledna 2018, po 

mši svaté u kostela sv. Václava. 

Těšíme se na naše stálé koledníky. Rádi také přivítáme nové zájemce do řad 

koledníků i vedoucích skupinek. V případě zájmu mě kontaktujte na mail: ve-

ronikademlova@centrum.cz.  

Veronika Demlová - koordinátor Tříkrálové sbírky 2018 pro obec Velká Polom 

PLÁN AKCÍ DO KONCE ROKU 2017  

Modlitba u adventního věnce: Dolní Lhota, každá sobota večer v 17:00 hod. 

V pondělí 25. 12. bude „živý betlém“ - hledání Ježíška v Dolní Lhotě. Sraz 

v 16:00 u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě.  

 

  

mailto:veronikademlova@centrum.cz
mailto:veronikademlova@centrum.cz
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB BĚHEM VÁNOC  

 

24. 12 2017  4. neděle adventní – 

  Horní Lhota 7:00 

  Dolní Lhota 8:30  

  Velká Polom 10:00 

 Štědrý den Dolní Lhota 15:00 – pro rodiny s dětmi  

  Velká Polom 21:00 –„půlnoční“ 

 

25.12.20.17 Slavnost Narození Páně 

  Dolní Lhota 8:30 

  Velká Polom  10:00 

   

26.12.20.17 Svátek sv. Štěpána 

  Horní Lhota 7:00 

  Dolní Lhota 8:30  

  Velká Polom 10:00 

31.12.20.17 Svátek Svaté rodiny, Silvestr 

  Horní Lhota 7:00 

  Dolní Lhota 8:30  

  Velká Polom 10:00 

  Velká Polom 16:00 – na poděkování za 

uplynulý rok 

1.1.20.18 Nový rok 

  Dolní Lhota 8:30  

  Velká Polom 10:00 
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Napište na :  rkf.velkapolom@doo.cz   

mailto:rkf.velkapolom@doo.cz

