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FARNÍ  

ČTYŘLÍSTEK  

 

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

 I/2018

DUCHOVNÍ SLOVO 

Otec Radek Drobisz 

Velikonoce –  oslava vítězství  

Pán se rozhodl, že kvůli nám sám předem půjde naší cestou. Zemřel, vstal z 

mrtvých a vstoupil na nebesa, abychom i my s důvěrou očekávali, že se do-

staneme tam, kam nás předešel on sám… (Svatý Augustin) 

Slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují v důvěrném společen-

ství s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení a životu s Bohem. 

Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním. Je to jediná cesta, která vede 

skrze smrt k životu (Joachim kardinál Meisner). „Kdo mě následuje, nebude 

chodit v temnotě, ale bude mít světlo života“, praví Ježíš.   (Jan 8,12). 

Velikonoce den po dni: 

Květná neděle 

Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky 

naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho 

kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myš-

lenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad ratolestmi: „Požehnej také nás, 

ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem.“ Květná neděle spojuje Kristův 

královský triumf a oslavu jeho utrpení v jedno. Obojí je ve velikonočním ta-

jemství vzájemně propojeno… 
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Zelený čtvrtek 

Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovu-

je tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy;  Ježíšova modlitba 

v Getsemanské zahradě a jeho zajetí… 

Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme vy-

dávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a 

smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je „země“, ze které ne-

budeme vyhnáni, totiž „nové nebe a nová země“ nebeského království.  

Velký pátek 

Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na pa-

mátku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve které se čtou paši-

je) zakončenou přímluvami za celý svět;  uctívání kříže; přijímání. 

Velký pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle.  

Proklet je každý, kdo visí na dřevě (srov. Gal 3,13). Ježíšův spásný čin spočívá 

v tom, že všechen následek hříchu dopadl na něj, místo na nás. Vzal naše pro-

kletí na sebe. Na kříži protrpěl to, co způsobuje hřích - ztrátu Boha. Toto nej-

větší utrpení vytrpěl až do dna. „Bože můj, Bože můj“ - zvolal na kříži - „proč 

jsi mě opustil?“ (Mt 27,6).  

Bílá sobota 

Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše sva-

tá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. 

Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje 

a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt 

Ježíšova vítězství slaveného o velikonoční noci. 
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Velikonoční noc 

Velikonoční vigilie je oslavou Svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy rozlomil 

pouta smrti a jako Vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu. 

Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty tento velikonoční 

„přechod“ (pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života svobody a plnosti.  

O celém velikonočním tajemství, vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou ly-

rickou básní velikonoční chvalozpěv Exsultet. V mistrné zkratce vidí vzkříšení 

v souvislosti se Starým zákonem i se životem současného křesťana.  

Křestní obřady  

Podstatným prvkem liturgie Velikonoční noci je křestní slavnost. Tajemství 

křtu vyvěrá přímo z velikonoční události. Skrze něj máme účast na Kristově 

utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví a obnovuje právě o veli-

konocích. 

Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená osobní, 

pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta s Ježíšem a s Církví, 

které pro člověka znamená záchranu, péči a vysvobození z neodvratné moci 

zla. 

„Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus - byli vzkří-

šeni z mrtvých slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na cestu nového živo-

ta“ (srov. Řím 6,4). 

Velikonoční neděle 

Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního dne 

po sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). 

Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se 

křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání 

chleba“ a tento den nazvali „dnem Páně“. Každá neděle v roce je tedy „osla-

vou velikonoc“ -  zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého mů-

žeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.  
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Velikonoční doba 

Slavení velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha 

Svatého, jakožto jeden sváteční den, jako „velký den Páně“. 

Milost velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, 

ale vždycky je připraven osvítit toho, kdo po něm touží… Tento svátek nás 

provází těžkostmi, na něž ve světě narážíme; a Bůh nám nabízí radost ze spa-

sení, která z tohoto svátku vyzařuje (podle sv. Atanáše). Nebojte se! Moc Kris-

tova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel 

mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte 

se!“. Tato slova potřebujeme na sklonku druhého tisíciletí možná více, než 

kdy jindy (sv. Jan Pavel II.). 

O. Radek Drobisz 

 
 

Já jsem vzkříšení a život,  
kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě,  
ale bude mít světlo života,  
řekl Ježíš (Jan 8,12). 

 

Požehnané Velikonoční svátky Všem čtenářům Farního Čtyřlístku 

Přeje o. Radek Drobisz  
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ROZHOVOR S P. JAROSLAVEM BERGEREM 

Starosta obce Horní Lhota 

Rozhovor připravil O. Radek Drobisz 

Pane starosto, určitě jste viděl nově vydávaný časopis Farní čtyřlístek.  Jak 

se Vám líbí název i časopis samotný? 

Vážení čtenáři,  

v úvodu Vás srdečně zdravím a přiznávám, že nejsem dobrým pisatelem, ob-

zvláště když se k některým tématům v minulém čísle Farního čtyřlístku již vy-

jadřoval kolega Vladimír Sobas. Název časopisu se mi velice líbí. Po přečtení 

každého vydání by se měl čtenář cítit šťasten a vše tomu také nasvědčuje. 

V životě člověka jsou krásné chvíle, přeji Vám jich co nejvíce, ale zároveň jsou 

okamžiky starostí a neúspěchů. Možná by měly být ve Farním čtyřlístku publi-

kovány i příspěvky o problémech, které nebudou povzbuzující, ale je potřeb-

né se jimi zabývat. 

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

covaly? 

Vztah obce a farnosti je velice důležitý, jelikož lidé v daném území mají k sobě 

velmi blízko. Upřímně si myslím, že farník bude mít vždy větší vztah k obci 

farnosti, ze které pochází. Obec musí spolupracovat s každým, kdo pozitivně 

obohacuje její život. V mém konkrétním případě se vztah obce a farnosti vel-

mi dobře potvrdil v roce 2009, kdy jsme společně zrealizovali rekonstrukci 

kaple v Horní Lhotě. Farnost provedla ekonomické posouzení a zakoupila no-

vý mobiliář. Obec financovala stavební práce. Z mých dlouholetých zkušeností 

vyplývá, že jen transparentně financovaná akce může být úspěšná. 

Jaký je stav v Horní Lhotě? 

Horní Lhota se odlišuje od ostatních obcí v tom, že majetek sloužící k církev-

ním účelům nebyl převeden na farnost, tudíž obec se nadále stará o jeho 
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údržbu. Byla mi několikrát položena otázka, zdali není účelnější převést tento 

majetek na farnost. Mé stanovisko je záporné, jelikož díky vlastnictví tohoto 

majetku můžeme přímo v obci rozhodnout o jeho údržbě. Chci touto cestou 

poděkovat Zastupitelstvu obce Horní Lhota za velmi vstřícný přístup k finan-

cování a údržbě majetku sloužícímu k církevním účelům. Za celou dobu výko-

nu mé funkce se žádný člen zastupitelstva nepostavil proti návrhu týkajícího 

se kaple. Velkou inspirací pro mě byla oprava kaple v Hájku. Vyjadřuji své 

uznání a díku všem, kteří se na ni podíleli. 

Je něco, na čem spolupracujete i letos v roce 2018? 

Na bohoslužby do místní kaple mno-

ho věřících nechodí, i přesto zastupi-

telstvo obce schválilo pro rok 2018 

částku 500 000,- Kč na údržbu majet-

ku sloužícího církevním účelům. Na 

kapli na návsi provedeme izolaci vlh-

kosti zdiva, nátěr střechy a nové ven-

kovní omítky. Velké stavební úpravy 

budou provedeny na kapli, která se 

nachází v chatovišti Stará Pila. Bude 

vyměněna střecha, dveře, okna, ob-

novena vnitřní i venkovní omítka. 

 

Těšíte se na velikonoční svátky? 

Na velikonoční svátky se velice těším. Je to pro mě období, kdy jde práce 

stranou, období vnitřního rozjímání a naděje pro každého křesťana. Na veli-

konočních bohoslužbách čerpám sílu a odhodlání pro další práci.  

Závěrem chci popřát všem farníkům krásné prožití velikonočních svátků. 

Děkuji  Vám za rozhovor.  
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PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD 

p. B. Kubínová 

V letošním roce se 

uskuteční Xl. ročník 

poutě ze Svatého 

Hostýna na Velehrad 

a zároveň VIII. Mo-

ravská Compostela, 

což je pěší pouť ze 

Svatého Kopečku  na 

Velehrad, přes Svatý 

Hostýn. Pouť se koná 

každoročně s účastí 

kolem 100 poutníků a 

měří asi 120 km. Ne každý dokáže ujít tuto vzdálenost, proto se poutníci při-

dávají během cesty, každý dle svých možností. Pouť provází P. Jan Peňaz, kte-

rý říká, že poutník nemá být hladový a to opravdu na této pouti není, protože 

strava od dobrodinců je výtečná. P. Jan Peňaz nás celou pouť vede modlitbou, 

zpěvem i svým osobitým humorem. Noclehy jsou zajištěny ve školách, zava-

zadla veze doprovodné vozidlo.  

V roce 2014 se dvě farnice, babičky, zúčastnily poutě ze Svatého Hostýna na 

Velehrad, která trvá 3 dny a měří asi 60km. V dalších letech se k nim připojily 

další dvě, ale modlíme se, ať je nás více. Letos plánujeme 2. 7. 2018 se připo-

jit na Svatém Hostýně a 4. 7. 2018 dojít s Boží pomocí na Velehrad. Zveme 

všechny, kteří si troufnou na pěší pouť a chtějí prožít tuto nádhernou du-

chovní obnovu, ať se k nám přidají. Je možnost i 1denní poutě, poutnici se 

připojí v Napajedlech 4. 7. 2018 ráno a společně putují na Velehrad. Informa-

ce najdete na internetu.  

Kdo by se chtěl zúčastnit, ať se přihlásí u našeho p. faráře, musí se domluvit 

doprava na Svatý Hostýn. Všechny srdečně zve B. Kubínová.    
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HLEDÁNÍ JESLIČEK  

Danek Kozelský 

Na 1. svátek vánoční jsme 

se sešli v 16:00 hod. u 

kaple Cyrila a Metoděje 

v Dolní Lhotě.  Počasí ne-

vypovídalo vůbec o sku-

tečnosti, že by měl být 

čas vánoční, sníh nikde, 

všude kolem bláto, ale i 

přesto byla účast hojná. 

Po zahájení se na zeď 

kapličky promítla tvrdá realita tohoto světa - to, že jsou místa, kde děti nema-

jí základní potřeby, zatímco my tady máme vše, nač si vzpomeneme, možná 

ještě více a stále „brbláme“. Nedokážeme být Bohu vděční, čím nás ve své 

dobrotě obdarovává.  

Proto děti navlékaly korálky na drát ve tvaru srdce, kdy každý korálek měl 

značit jejich prosbu, kterou si mohli říct v duchu nebo i nahlas do mikrofonu. 

Když se srdce zaplnilo korálky (prosbami), nesly jej děti do „Betléma“, aby by-

lo předáno Ježíškovi. Vytvořil se dlouhý průvod, který vedly právě ony. 

V nastávající tmě v průvodu problikávaly jen světýlka lucerniček, které jsme 

měli s sebou. Po nějakém čase jsme nalezli místo s jesličkami – prosté, chudé, 

osamocené uprostřed tmavého lesa, ale místo přesto tak zářivé, plné bohat-

ství, radosti pro nás hledající křesťany - Josef, Maria a Ježíšek v jesličkách. Dě-

ti předaly nalezenému Ježíškovi své prosby a zazpívali jsme si pár tradičních 

českých koled, které neodmyslitelně patří k našim vánocům. Ježíšek po celou 

dobu pěkně spinkal, Maria u něj seděla a nad bezpečím rodiny bděl Josef. Na 

rozloučenou jsme dostali „Misijní desátek“ s tím, abychom ve svých modlit-

bách nezapomínali na lidi, kteří nemají takové štěstí jako my.  
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K NAŠIM KOŘENŮM  

Petr Foltýn 

Jak se žilo před 50 léty.  

1968: Byl zaveden 5-ti denní pracovní týden (42,5 hodin - dříve 48, ev. 46h. 

týdně, tj. včetně soboty). Televizory jen černobílé, jeden program, na Ostrav-

sku oblíbený kanál Katovice vyžadoval zvláštní televizní anténu. Telefon jen 

v automatech na ulici nebo na poště. Doma ho měli jen prominenti; „mezi-

město“ se objednávalo přes spojovatelku, rozhlas po drátě (jen jedna stanice) 

vyžadoval přívod až do bytu. Tajně se poslouchalo rádio Vatikán, Svobodná 

Evropa a Hlas Ameriky. Na silnicích se proháněly Trabanty a i na moderní auta 

Škoda 1000 MB byly pořadníky a čekalo se na ně víc než rok (za cca 47 000 

Kčs, průměrná hrubá mzda asi 1 700,- Kčs) Z Ostravy jel rychlík do Prahy asi 6 

hodin (jízdenka 64,- Kčs). Přestupní jízdenku na tramvaj 1,40 Kčs jste si museli 

koupit u průvodčího. 

Farnost 

I když i tehdy patřilo do farnosti více obcí než dnes, o jiných než o Velké Po-

lomi se ve farní kronice moc nepíše. V tomto roce bylo málo sněhu a slabá 

zima. Už sed-

mý rok spra-

vuje farnost p. 

Julius Žvak. 

Politické uvol-

ňování spoje-

né se změna-

mi v KSČ (A. 

Dubček - 1. ta-

jemníkem ÚV 

KSČ) – „Praž-

ským jarem“ 

se ve farnosti 
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zpočátku nějak významně ani neprojevovalo.  

Z farní kroniky: Před velikonocemi nepřišel takřka nikdo uklízet kostel. Nepo-

mohly prosby, nic. Lidé chodí pracovat pouze za velké peníze. 

Od 1. 11. 1968 byl ustaven administrátorem nový 

duchovní správce P. Josef Bystřický, nar. v Kyjově, 

vysvěcen v r. 1948, působil v Bojkovicích u Luha-

čovic. V r. 1949 nastoupil do Ostravy-Zábřehu, 

později do Vítkovic a Mor. Ostravy (nynější kated-

rály), v r. 1962 jako kaplan do Opavy – ke kostelu 

sv. Ducha. V nepřítomnosti P. J. Žvaka dojížděl do 

Velké Polomi. Přistěhoval se 21. 11. se svou se-

strou Marií, která mu vedla domácnost. Výměna 

na faře proběhla pokojně.  

P. Julius Žvak se odstěhoval do Nových Losin na Šumpersku. Za svého půso-

bení ukázal hodně iniciativy a pro kostel hodně vykonal. 

Pozn.: (P. Julius Žvak odešel na věčnost + 4. 8. 1996 na faře v Branné a byl po-

chován 10. 8. 1996 v Petrově nad Desnou.) 

V Dolní Lhotě byla stavěna brigádníky z řad věřících i nekatolíků a za pomoci 

státní správy obřadní síň - kaple s oltářem sv. Cyrila a Metoděje. Do prací far-

ní úřad nijak nezasahoval. Bohu díky za toto dílo. Před Pánem sklidí za tento 

skutek všichni odměnu.  

Ve farnosti v r. 1968 bylo pokřtěno 59 dětí, pohřbeno 29 zemřelých a sezdáno 

30 manželských párů. Příjmuto cca 8000 eucharistií, z toho 55 prvokomuni-

kantů. Novou varhanicí se znovu stala paní Emilka Klapuchová. Ve farní po-

kladně zůstalo 1 630 Kčs. 

Obrázky převzaty ze stránky: http://velkapolom.blog.cz/1202/vyznamne-

osobnosti 

Chtěl bych tímto vyzvat pamětníky, aby pro příští Čtyřlístek napsali své vzpo-

mínky na tento rok, a případně propůjčili fotky z té doby. Fotky můžete zaslat 

na  rkf.velkapolom@doo.cz, popřípadě předat O. Radkovi.  

mailto:rkf.velkapolom@doo.cz
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ZIMNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR  

Danek Kozelský  

Stejně jako předešlé roky náš skautský oddíl Heřmánek zorganizoval zimní 
skautský tábor, tentokrát však tábor trval pouze 3 dny z důvodu konání farní-
ho plesu v termínu, kdy se klasicky tábor pořádá. I přes tuto malou změnu 
vedoucí nedali dětem vydechnout a tábor byl provázen mnohými aktivitami. 

Letos se tábor uskutečnil v Rychalticích, kde jsme se ubytovali v budově spo-
lečenského centra vedle fary a tamního kostela. 

V pátek 9. února jsme se sešli na ÚANu a autobusem se dopravili na „tábořiš-
tě“. Už po příjezdu bylo znát, že se děti na tábor těšily a že to jistě bude hezky 
strávený víkend. 

Po vybalení a první seznamovací hře skauty a skautky čekalo zjištění, že se 
nacházejí v Pevnosti Boyard. Následovně museli vyluštit dopis. Po splnění té-
to aktivity zjistili svůj úkol na další den.  

Druhý den jsme vyrazili na hrad Hukvaldy s cílem získávání potřebných klíčů k 
vyřešení tajenky. Když jsme se vrátili, následovala ještě řada zajímavých her 
zaměřených jak na fyzičku, tak na jiné dovednosti. Vyčerpaní jsme k večeru 
zalehli k bílému plátnu a užili si pohodu při promítání filmu. 

Velké finále nastalo třetí a zá-
roveň poslední den. Děti muse-
ly uhodnout hádanku podle in-
dicií, které dostaly výměnou za 
klíče, které nasbíraly. Po správ-
ném uhodnutí musely v ome-
zeném čase nasbírat co nejvíce 
rýže. Po přesném zvážení všech 
nádobek s rýží byl konečně vy-
hodnocen vítěz. 

Nakonec jsme se sbalili, uklidili 
vše, co po nás zůstalo a vydali se zpět na autobusovou zastávku. Při příjezdu 
do Ostravy děti už netrpělivě čekaly, až všechny své zážitky a dojmy vypovědí 
své rodině, a tak netrvalo moc dlouho a mládežníci spolu se svými rodiči odje-
li domů. Všichni už se zase těšíme, až společně vyrazíme za dalším skautským 
dobrodružstvím.   
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FARNÍ PLES  

Tomáš Bubeník 

Když se podaří, co se dařit má… 

… tak je přece krásně na světě / plese… je text jedné z písní Michala Davida, 

který byl spolu s dalšími hvězdami české populární scény hosty letošního 

IX. farního plesu. A text této písně se hodí pro název tohoto článku o našem 

vydařeném plese. Ale vezměme to pěkně po pořádku. 

Za každým ple-

sem, i tím farním, 

se skrývá spousta 

stráveného času v 

přípravě a spousta 

zodpovědných, 

ale hlavně nadše-

ných lidí – v tomto 

případě farníků. I 

ten letošní ples se 

začal plánovat již při úklidu sálu po plese loňském, kdy bylo potřeba zajistit sál 

a během jara rovněž kapelu, protože kapely jsou v plesové sezóně nedostat-

kovým zbožím. Po plese rovněž probíhá schůzka, na které se provede vyhod-

nocení, rozebrání nedostatků a návrhy pro další ples. 

Ten pravý plesový shon začíná tak dva měsíce před večerem „P“ (plesem), 

kdy se řeší rozdělení úkolů, kterých není zrovna málo, a které je potřeba zajis-

tit pro zdárný průběh: nákup nápojů všeho druhu a chutí, různých pochutin, 

pečení koláčů a příprava jednohubek, výběr večeře, tisk plakátů a vstupenek, 

objednání autobusu, příprava každoročně bohaté tomboly a v neposlední řa-

dě příprava a nácvik programu večera, atd. 

2018 
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A nyní nastává čas Vás, účastníků, kdy nás dokážete do posledních dnů před 

plesem napínat, zda Vás bude dostatek, abychom společný plesový večer 

uskutečnili.  A protože letos se potřebný počet zájemců našel, mohli jsme dne 

3. 2. v 19 hodin v sále sokolovny ve Velké Polomi začít plesat. Po krátkém uví-

tání a přivítání otcem Radkem jsme zažili krásné předtančení párem taneční-

ků, kteří opět nasadili laťku pro kreace na parketu hodně vysoko. Po celý ve-

čer nás hudebně provázela kapela Gibon, kteří za námi přijeli až ze Zlína a jejíž 

bohatý repertoár obsahoval hity pro mladé všeho věku. Protože na kapelu 

jsme zaznamenali jen samé chvály, je již zamluvena na příští ples. Během ve-

čera vystoupili již na začátku zmínění hosté z 

nejvzácnějších. Jejich vystoupení zahájil ener-

gický a vždy zářící Dan Nekonečný, následován 

Petrem Kotvaldem a jeho taneční skupinou. 

Ve dvojici nám představili své největší hity Lu-

cie Vondráčková s Michalem Davidem. A jako 

třešinka na pomyslném dortu zakončili vy-

stoupení sám velký Karel Gott, ke kterému se 

přidala vznešená Lucie Bílá. Vystoupení všech 

těchto hvězd si vysloužilo zasloužené ovace. 

Poté jsme se za příjemné hudby, dobrého pití a výtečné večeře dočkali vrcho-

lu farního plesu – půlnoční tomboly. Tombola byla opět velice bohatá, letos 

dokonce i s jednou živou cenou, o kterou byl kupodivu velký zájem a výherce 

z ní byl doslova nadšený, kéž mu to dlouho vydrží. Zábavný a podařený večer 

trval ještě dlouho po půlnoci. 

Děkujeme Vám, účastníkům, za příjemnou a veselou atmosféru na plese. Dě-

kujeme všem farníkům, kteří byli nápomocni při organizaci, případně za jejich 

modlitby za zdárný průběh. Věříme, že s Boží pomocí opět dokážeme připra-

vit a poté společně prožít i X. farní ples. A jak již bylo napsáno na začátku, dal-

ší ples začíná s koncem toho předešlého, takže si již dnes můžete poznačit do 

kalendáře datum 26. 1. 2019 a minimálně měsíc předem si zajistit vstupenky, 

protože později již stoprocentně nebudou .  
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Danek Kozelský 

 

Jako každoročně i letos proběhla v naší diecézi Tříkrálová sbírka. Probíhala ve 

dnech 1. -15. ledna.  V Diecézi ostravsko-opavské bylo rozdáno celkem 3 003 

pokladniček, do kterých lidé darovali celkem 17. 853. 427,- Kč. V naší farnosti 

bylo rozdáno celkem 33 pokladniček. Lidé z obcí naší farnosti přispěli Charitě 

ČR částkou 167.767,-Kč, což je o 9.444,-Kč více než v roce 2017. 

Čavisov  - 26.406,-Kč 

Dolní Lhota – 54.363,-Kč 

Horní Lhota – 23.000,-Kč 

Velká Polom – 63.998,-Kč 

Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať. 

Tímto bychom také chtěli poděkovat všem vedoucím skupinek i koledníčkům, 

bez kterých by se tato dobrá věc nepodařila. Děkujeme, že skrze ně může být 

poselství o narozeném Spasiteli v Betlémě zvěstováno obyvatelům obcí  naší 

farnosti. Moc si vážíme vaší pomoci. Pokud Bůh dá, těšíme se na další spolu-

práci v roce 2019.  

  



 15 

FARNÍ INFORMACE  
 

Biskupská funkce ŽEHNÁNÍ KAPLE PO OPRAVĚ, ve farnosti VELKÁ POLOM – 

HÁJEK, je zařazena na den 4. 5. 2018 v 17. 00 hod. Kapli požehná Mons. Mar-

tin David, pomocný biskup ostravsko-opavský. 

Římskokatolická farnost Velká Polom, pořádá v neděli 25. března 2018 v 

15:00 hod. v kostele sv. Václava koncert Ostravského smíšeného sboru. Umě-

lecké vedení sboru - Jan Spisar. Na programu jsou duchovní skladby západní i 

východní liturgie od renesance po současnost, tradicionál, spirituál, latinské, 

hebrejské, lidové a umělé písně. 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB BĚHEM VELIKONOC 

 

29. 3. 2018  Zelený čtvrtek  Velká Polom 18:00 
  

30. 3. 2018 Velký pátek Velká Polom  18:00 

 

31. 3. 2018 Bílá sobota – Velikonoční vigilie 

  Velká Polom 19:00 

 

1. 4. 2018 Neděle Zmrtvýchvstání Páně 

  Dolní Lhota 8:30  

  Velká Polom 10:00 

   

2. 4. 2018 Velikonoční pondělí 

  Horní Lhota 7:00 

  Dolní Lhota 8:30  

  Velká Polom 10:00 
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