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

 III/2018

DUCHOVNÍ SLOVO - VÁNOCE  

Otec Radek Drobisz 

Do tohoto tvrdého světa vstupuje laskavé a křehké Dítě Ježíš. Přichází 

osvobodit člověka zapleteného do sítě nenávisti a zotročeného 

mnohými roztržkami.  Boží Syn dává vyrašit naději, že navzdory tolika 

obtížím vzejde nakonec v lidských srdcích pokoj. Narodí se nám dítě, 

bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno 

jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje“. 

(Bible: Iz 9,5-6).  

PŘICHÁZÍ I K TOBĚ 

O Vánocích se živý a všemocný Bůh z lásky stává zcela malým a slabým. 

Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal: „Podívej se, nechci 

ti způsobit nic zlého. Přicházím k tobě s prázdnýma rukama a budu v 

tobě růst jen tak rychle, jak ty to dovolíš“. Dítě Vánoc nám říká: „Já jsem 

Bůh, který se stal člověkem. Nejsem schopen vám učinit cokoliv zlého.“ 

JE ZDE MÍSTO I PRO TEBE 

Kristus přichází na svět a čeká. Čeká na tebe. Za podobou dítěte Ježíše je 

velké tajemství: Bůh chce být i tobě docela blízko! Nikdo tě k jesličkám 

nenutí. Ale je zde místo i pro tebe. I zde se můžeš ve svém srdci setkat s 

FARNÍ  

ČTYŘLÍSTEK  
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Bohem. Naplnění a záchrana, které zde v jeslích začínají, jsou určeny i 

pro tebe. 

DVEŘE TVÉHO SRDCE 

Bůh není někde daleko, vzdálený. Není někde nahoře. On je mezi námi 

a s námi. Přišel na svět viditelně jako bezmocné dítě, dýchal náš vzduch, 

nosil naše oblečení, jedl naše jídla. Stal se bratrem všech lidí a nyní klepe 

i na dveře tvého srdce. Touží se setkat i s tebou.  

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

svíček 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 hvězda, za kterou se lidé snaží 

jít. Ta hvězda nás vede dál než k rozsvícenému stromečku a bohatému 

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

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

Vám všem o letošních svátcích i v novém roce 2019 upřímně přeji.  

P. Radek Drobisz  
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OCENĚNÍ PRÁCE NAŠICH KOSTELN IC 

Otec Radek Drobisz 

Na podzim tohoto roku byly oceněny dvě naše paní kostelnice – paní 

Marie Hahnová a paní Marie Klásková. Položili jsme jim pár otázek…  

Paní Marie Hahnová 

Co obnáší práce kostelnice. 

Především práce kostelnice není práce, ale poslání. Po odchodu do 

řádného starobního důchodu před čtrnácti lety mi tato služba byla 

nabídnuta Otíkem Gallusem, abych nahradila pana Josefa Nábělka. 

S obavou a pokorou jsem ji přijala. V začátcích mi byl oporou P. Petr 

Eliáš, poté P. Mariusz Tomasz Banaszczyk. Kostelník je velmi důležitá 

součást farního společenství. Zajišťuji chod kostela (zabezpečení úklidu, 

starosti o kněžské a ministrantské oblečení, důstojná příprava mší 

svatých a spousta drobností s tím spojených), připravuji pohřby a ostatní 

obřady, od počátku vedu společenství Růží s růžencem v ruce, zajišťuji 

společenství seniorů každou středu ve farní budově. Mimo jiné se 

s láskou a přispěním několika babiček starám o farní budovu, zahradu, 

sběr ovoce a ořechů a jejich zpracování, úpravy chodníků a všech 

prostranství kolem farní budovy a kostela. Nic z toho by nebylo možné 

bez podpory mé rodiny, které za všechno moc děkuji. 

Z čeho máte radost a co Vás potěšilo během Vaší služby. 

Radost mám ze společenství věřících při mši svaté, kde je přítomno 

spousta dětí.  

Největší radost jsem měla z primiční mše svaté P. Petra Plachkého. 

Kéž by se nám dostalo více takových radostí. 
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Co byste chtěla, aby se zlepšilo v naší farnosti. 

Vzájemná úcta mezi občany, farníky a navzájem mezi jednotlivými 

částmi farnosti tak, jak to říká pán Ježíš v evangeliu Sv. Jana: „Milujte 

jedni druhé, jako jsem Já miloval Vás“.  

 

Paní Marie Klásková 

Co obnáší práce kostelnice. 

Práci kostelnice vnímám především jako službu Pánu Bohu, která 

zajišťuje zázemí pro bohoslužby, ale i jiné příležitosti prováděné v našem 

kostele (pohřby, adorace, různé aktivity scholy, apod.) 

Tato služba obnáší starost o pořádek a čistotu kněžských i 

ministrantských oděvů. Zajišťuje vše potřebné ke slavení mše svaté. 

Vede rozpis bohoslužeb - za koho je mše svatá obětována. 

Z čeho máte radost a co Vás potěšilo během Vaší služby 

Radost mi dělá plný kostel lidí, u oltáře řada ministrantů, z kůru líbezně 

znějící tóny naší scholy a samozřejmě usměvavý pan varhaník.  

Dobrý pocit mám i z toho, když mohu někomu i maličko posloužit. Jistě 

je toho hodně, co by se dalo zlepšit. 

Co byste chtěla, aby se zlepšilo v naší farnosti. 

Především bych si přála, aby ve farnosti vždy vládla spokojenost, úcta, 

tolerance i pochopení. Mým velkým přáním je také dostavba filiálního 

kostela u nás v Dolní Lhotě. 
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PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU  

Dagmar Máchová 

Poslední srpnovou neděli se uskutečnilo poděkování za letošní žně a 

úrodu spojené s žehnáním zemědělcům, jejich rodinám a také žehnání 

traktorů. Nejprve projela kolona 13 traktorů a jiné zemědělské techniky 

vesnicí. V čele jel zástupce farmy Dolní Lhota s o. Radkem, který žehnal 

celé vesnici. Po zaparkování traktorů před kostelem následoval liturgický 

průvod a samotné žehnání. Mše sv. byla v kostele sv. Cyrila a Metoděje 

a hostem byl trvalý jáhen farnosti Stará Ves n. Ondřejnicí Jiří Pilnáček. 

 

Celá atmosféra bohoslužby byla protknuta otevřeností a přátelským 

duchem, kdy o. jáhen ve svém kázání zapojoval přítomné do své 

promluvy, zvláště muže. Bylo velmi povzbudivé, s jakým zápalem a 

zájmem reagovali. V obětním průvodu se pak přinášely různé dary země. 

Po mši sv. jsme se díky deštivému počasí přesunuli do obecního sálu 

ke společnému nedělnímu obědu. Od 14 hodin pak následoval program 

v podání našich dětí a mládeže, který byl věnován letošnímu 100. výročí 
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založení Československé republiky. Hudebně odpolední setkání 

doprovodila Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku pod vedením p. Pavla 

Vašíčka.  

 

Chci moc poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci celého dne. 

Zvláště chci poděkovat za ochotu i nasazení p. Evě Mikové se svým 

týmem za zajištění veškerého jídla. Také chci poděkovat všem, kteří 

napekli a zabalili moučníky ke kávě, dále těm, kteří připravili sál, přivezli 

lavičky. Děkujeme za jejich zapůjčení skautům z Velké Polomě. Také chci 

poděkovat všem dětem a jejich rodičům za celý nácvik i předvedení 

programu. Paní Veronice Mikové za spolupráci při programu a za pomoc 

s jeho nácvikem. Myslím, že se líbil a přinesl radost a úsměv ve tvářích, 

což bylo jeho cílem. Děkujeme také p. Vítku Heverlovi za bezplatné 

zapůjčení zvukové techniky a její obsluhy. Děkujeme za dary do tomboly 

a všem ostatním, kteří jakkoliv pomohli prakticky či duchovně. Věřím, že 

jsme vše dělali rádi a že to přineslo dobré plody. Děkujeme všem 

zemědělcům za účast, jejich materiální dary a farmě Dolní Lhota také za 

finanční podporu.  
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NAŠE FARNÍ POUTĚ  

Bohumíra Kubínová 

V měsíci červnu byla naší farností uspořádána jednodenní pouť k Panně 

Marií na Turzovku. Poutě se zúčastnili poutníci všeho věku. Pohodlným 

autobusem jsme dojeli do Turzovky, kde jsme byli účastni mše svaté. 

Měli jsme radost z našich mladých, kteří ministrovali. Po mši svaté jsme 

se vydali krásnou procházkou do kaple Panny Marie. Dověděli jsme se, 

že sochu v této kapli vyrobil v době totality jeden hlučínský farník. Po 

jeho smrti a uvolnění poměrů v našem státě darovala jeho dcera sochu 

Turzovce. Zpáteční cestou ke kostelu jsme si nabrali svatou vodu z pěti 

pramenů… Pak jsme měli možnost vystoupit na rozhlednu ve věži 

kostela. Byl to nádherný pohled na okolní krajinu a děkovali jsme za to 

Pánu Bohu. Zpáteční cesta proběhla v pohodě i díky bezpečné jízdě pana 

řidiče. Celou cestu jsme byli vděčni za krásnou farní rodinu a prosili jsme 

Pána Boha a Pannu Marii za ochranu celé farnosti.                       

Další naše pouť byla ve dnech 2.7. - 4.7. 2018 na Velehrad. Pěší poutě se 

zúčastnily tři poutnice. Putovali jsme z Hostýna na Velehrad pod 

vedením otce Peňáze. Noclehy byly, jako každý rok, zajištěny v 

tělocvičnách a stravu nám poskytovali místní farníci. Již se o tom psalo v 

minulém vydání farního zpravodaje Čtyřlístek. Letos nás putovalo asi 

100 poutníků, ale byly jsme překvapeny velkým počtem mladých, z 

čehož jsme měly radost. Cestou nám počasí přálo a otec Peňáz nás 

udivoval svou vitalitou. Dne 4. července jsme došli na Velehrad, kde 

jsme se setkaly s maminkami a babičkami z naší farnosti, které dojely 

autobusem. Zúčastnily jsme se mše svaté a pak jsme společně prosily o 

víru a lásku v našich rodinách, za pochopení a lásku v naší farní rodině a 

pro kněze – vedení Duchem Svatým. Každá pouť něco člověku dává, 

proto bychom se měli pouti účastnit a děkovat, že máme tu možnost 

poznat jiné farnosti a lidi.  
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LETNÍ TÁBOR SKAUTSKÉHO ODDÍLU 
HEŘMÁNEK  

Honza Chodil 

Letos jsme se po několika letech rozhodli změnit tábořiště. Po mnohých 

diskuzích a úvahách vyhrála louka u hasičské chaty Suchá Zátoka v 

Těškovicích. I přes určité obavy byli všichni z nového místa nadšeni a 

nepříliš skautsky vypadající chata byla nakonec velice praktická a 

užitečná. 

Již v pátek večer jsme se sešli s rodiči a naložili věci potřebné na tábor. 

V sobotu ráno jsme pak vyrazili na louku. Sešli jsme se v hojném počtu, 

a tak jsme tábor postavili velice rychle. Ve 14 hodin už bylo vše hotovo.  

Stejně jako každý rok, i tento tábor začal v neděli mší sv. v kostele ve 

Velké Polomi. Holky pak odpoledne dorazily přímo na tábořiště. Večer 

je navštívil vědec Herrman von Bahnhof, který jim nabízel plno různých 

zážitků, ze kterých si holky mohly vybrat, co chtějí zažít. Jako nejvíce 

zajímavou možnost zvolily cestování časem. Cestovat mohly díky 

elixírům, které dostaly od vědce. 

Každý den byl pro holky odlišný díky neustálému přesouvání se v čase. 

Začaly v pravěku a postupně se posouvaly přes středověk, dobu 

husitskou, renesanci a průmyslovou revoluci až k první republice, kde na 

večírek opět zavítal vědec Herrman. Společně s ním zhodnotily jejich 

cestování časem, pověděly mu zážitky a klíčové myšlenky, které si z 

minulosti odnesly. 

Kluci šli jako každým rokem na tábořiště pěšky. Letos však nešli pěšky z 

Velké Polomi přímo na tábořiště, ale tak trochu netradičně jeli 

autobusem do Hlubočce, kde přespali na nedaleké louce ve stanech. 

Těsně před večerkou přišla nečekaná návštěva v podobě Krále Artuše, 
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který kluky přišel poprosit o nalezení Svatého Grálu, jelikož to je 

poslední věc na světě, která mu dokáže zachránit život.  

Další noc byli buzeni a po jednotlivcích šli stezku odvahy, na jejímž konci 

našli barevný lísteček se svým jménem. Barva lístečku určovala tým, ve 

kterém budou soutěžit po zbytek tábora. 

Den na to už začaly týmy soupeřit, aby ukázaly Králi Artušovi, že právě 

oni jsou hodni toho, aby mu přinesli Svatý Grál. 

Ve středu čekalo kluky vydechnutí od hledání Svatého Grálu a to v 

podobě přátelského zápasu ve fotbale se skauty ze Šenova. Už od 

začátku utkání bylo jasné, že fotbal není předností našich soupeřů, a 

proto výsledek 4:0 pro naše kluky odpovídal dění na hřišti. 

Tábor se taky samozřejmě neobešel bez přepadu, který letos měli na 

svědomí již zmiňovaní skauti ze Šenova, ale k jejich smůle se jim dařilo 

stejně jako ve fotbale, takže si neodnesli vůbec nic. 

Poslední den byl pro všechny výjimečný večerním nástupem. Poprvé 

jsme uskutečnili závěrečný nástup až po setmění se slavnostním ohněm. 

Nástup jsme zahájili zpěvem Červená se line záře, při kterém jsme 

zapálili oheň a nastupovali po družinách ke stožáru. Vhozením 

symbolického polínka do ohně měl každý jednotlivec možnost 

poděkovat za cokoliv na táboře. 

Po slavnostním nástupu se všichni kluci sešli v týpí, aby zhodnotili celý 

tábor. Došlo k vyhodnocení všech her a taky týmu, který získal mapu ke 

Svatému Grálu. Výherní tým žlutých se však rozhodl, že všichni kluci 

bojovali tvrdě a tudíž si i tým oranžových zaslouží vidět mapu. Po 

prozkoumaní mapy se kluci vydali na cestu. Mapa je zavedla do nedaleké 

jeskyně, kde ve tmě museli najít Svatý Grál, který byl celou pointou 

výpravy.  
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Neděle byla posledním dnem tábora. Dopoledne jsme všichni šli na mši 

svatou do Těškovic. Po návratu jsme se začali balit a postupně bourat 

tábor. Odpoledne přijeli rodiče, se kterými jsme poseděli u ohně a opekli 

špekáčky. Pak už jsme se bohužel museli rozloučit a odjet domů. Děti i 

vedoucí si tábor moc užili! Škoda, že nebyl delší...   

Poděkování patří všem, kteří nás podporují. Děkujeme Obci Velká Polom 

za poskytnutí dotace na koupi nových stanů. Rovněž jsme pořídili nový 

hangár a to i díky prostředkům získaných na rozsvícení vánočního 

stromu. 
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PŘEHLED BOHOSLUŽEB BĚHEM VÁNOC  

24. 12 2018 Štědrý den  

 Dolní Lhota 15:00 – pro rodiny s dětmi 

 Velká Polom 21:00 –„půlnoční“ 

25. 12. 2018 Slavnost Narození Páně 

 Dolní Lhota 8:30 

 Velká Polom  10:00 

26. 12. 2018 Svátek sv. Štěpána 

 Horní Lhota 7:00 

 Dolní Lhota 8:30  

 Velká Polom 10:00 

31. 12. 2018 Svátek Svaté rodiny, Silvestr 

 Velká Polom 16:00 – na poděkování za uplynulý rok 

1. 1. 2019 Nový rok 

 Dolní Lhota 8:30  

 Velká Polom 10:00 

FARNÍ INFORMACE  

V úterý 25. 12. 2018 bude Živý Betlém“ - hledání Ježíška. Sraz v 15 hod. 

u kostela sv. Václava ve Velké Polomi a také v 15 hod. u kaple sv. Cyrila 

a Metoděje v Dolní Lhotě.  

Ve čtvrtek 27. 12. 2018 v 17:00 hodin se uskuteční Vánoční koncert 

v kostele sv. Václava ve Velké Polomi. Zazní Česká mše vánoční J. J. 

Ryby „Hej mistře“. Účinkují: Lašský smíšený pěvecký sbor Baška a 

Orchestr učitelů ZUŠ Frýdek-Místek. Vstupné dobrovolné. 

Farní ples se uskuteční v sobotu 16.2.2019 v sále  v Dolní Lhotě.   
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CYKLOPOUŤ SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ 2018 

Tomáš Bubeník 

Rok se sešel s rokem a byl čas opět provětrat naše bicykly. Po poctivé 

přípravě a tréninku, který u některých jedinců znamenal rozcvičku při 

oprášení pavučin z rámu kola, promazání pomalu rezivějících řetězů a 

dohuštění plášťů den před odjezdem, jsme se v hojném počtu sedmi 

statečných sešli ve čtvrtek 23. srpna 2018 před farou a s úsměvy na rtech 

a plni sil vyrazili směr jih.  Tentokrát byl cíl cesty stanoven „poměrně 

blízko“, a to v Rychalticích u Hukvald. Vzhledem k tomu, že jsme vyjížděli 

po 16. hodině a během cesty jsme párkrát doplnili energii, dojeli jsme 

do cíle již za tmy. Zbyl nám tak jen čas na modlitbu a dobrou večeři.  

V pátek jsme se vydali za krásného horkého počasí na blízkou hradní 

zříceninu Hukvaldy. A dali jsme si do těla hned od začátku, protože celá 

cesta od ubytovny až k hradu byl pořádný výšlap jen do kopce, „naštěstí“ 

se v oboře nesmí jezdit na kole, takže jsme nejhorší kopec museli 

vyšlapat po svých, při tom jsme si pohladili lišku Bystroušku pro štěstí. 

Na hradě jsme se pomodlili ve zdejší kapli sv. Ondřeje a poté jsme se s 

průvodkyní vydali na prohlídku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 

informací, ale asi jsem je nechal všechny na hradě, nevybavuji si nic, 

snad jen, že na hradě hledal múzu i Leoš Janáček. Na hradě jsme se 

celkem dlouho zdrželi, takže když jsme v oboře sjížděli lesní cestou dolů, 

blížil se čas oběda a my hledali, kde bychom naplnili naše kručící břicha. 

Tempa se chytili naši zdatnější spolupoutníci, takže nás donutili dojet na 

oběd až do Kopřivnice. Musím konstatovat, že jsme na cyklopoutích 

ochutnali chutnější jídla, ale když je hlad… Při obědě jsme debatovali o 

dalším putování, a tentokrát měli převahu umírněnější, kteří byli -

vzhledem k času - pro pomalejší návrat. Vydali jsme se zpět, tentokrát 

kolem vodní nádrže Větřkovice, kde se někteří z nás ochladili v její 

osvěžující vodě. Během odpočinku na pláži se přihnaly mraky a začala 
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prudká bouře, takže do ubytovny jsme dojeli zcela promočení. Do 

večerní mše svaté jsme se snažili dostatečně vysušit. V pátek jsme byli 

málem bez večeře, neboť obě z restaurací, které se nacházejí v 

Rychalticích, již byly bez kuchařů a po čase výdejů jídel, ale naštěstí jsme 

se v jedné doprosili alespoň utopenců příp. ohřáté pizzy z krabice. Měli 

jsme štěstí, že nás naše chytřejší polovičky vybavily dostatkem buchet, 

kterými jsme se pozdě večer dojedli. 

V den odjezdu, v 

sobotu, se citelně 

ochladilo a stále 

pršelo, místy sil-

něji, jinde slaběji. 

Takže jsme se 

rozjeli co nejrych-

leji směrem domů 

a, kromě jedné 

zastávky na ohřátí 

horkou polévkou, 

jsme jeli v jednom zátahu až domů.  

Tato cyklopouť byla asi první, u níž se ne tak úplně vydařilo počasí, ale i 

přesto jsme dojeli v dobré náladě a s předběžnými nápady, kam se vydat 

příští rok, pokud se nás najde dostatečný počet, abychom se mohli 

navzájem podporovat jak na cestě, tak i v modlitbách, a o to na 

cykloPOUTI jde především.        

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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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

Veronika Demlová 

 

Jako každý rok, tak i v roce 2019 bude probíhat Tříkrálová sbírka, která 

je organizovaná Charitou České republiky. Ve Velké Polomi a Dolní Lhotě 

budou koledníci chodit v sobotu 5. ledna 2019, v Horní Lhotě v sobotu 

12. 1. 2019 a v Čavisově od pátku 11. 1. do 13. 1. 2019. 

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

Obdarujete svou láskou trpící, nemocné, potřebné…  

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

řad koledníků i vedoucích skupinek.  

V případě zájmu kontaktujte: 

- Velká Polom – p. Veronika Demlová  

- Dolní Lhota – p. Dagmar Máchová 

- Horní Lhota – p. Markéta Bergerová 

- Čavisov – p. Marcela Reichlová. 

Vydává :  Ř ímskokato l ická  farnost  Velká  Polom,  u l .  Osvobodi te lů  66,  

747 64 Velká  Polom, IČ :  47810467 mobi l :  739 002  769   

Napište  na :  rkf .ve lkapolom@doo.cz  

mailto:rkf.velkapolom@doo.cz

