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

 I/2019

DUCHOVNÍ SLOVO - VELIKONOCE 
SVĚTLO DO VŠEDNÍHO DNE 
Otec Radek Drobisz 

Abychom nepozbyli odvahy a nestali se cyniky, září nám do všedního dne 
světlo Velikonoc: Ukřižovaný žije, a všichni ti, kteří trpí ve spojení s ním, 
budou žít. 

VELIKONOCE: SVĚTLO DO UTRPENÍ 

Velikonoce jsou svátkem naděje, která nemůže být omezena hranicemi 
světa. O velikonocích obrátil všemohoucí Bůh nečekaným a 
překvapujícím způsobem naši skličující otázku po utrpení v naději, takže 
uprostřed utrpení smíme doufat v nový svět a nové nebe. O velikonocích 
nás chce Bůh přivést od našich možností a skutků k možnostem svým, 
abychom uprostřed utrpení ještě mohli snít, ano, směli se skrze slzy 
smát. 

VELIKONOCE: OSLAVA VZKŘÍŠENÍ 

Vzkříšení v sobě chová toto poselství: Bůh na konci věků napomůže 
svobodě, spravedlnosti a lásce k vítězství. Naše neutišitelná touha po 
naplnění nezanikne v nicotě, nýbrž bude uchována v Boží nekonečnosti. 
Proto o Velikonocích smíme a můžeme zpívat aleluja. Všichni, kteří jsme 
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pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt, abychom - jako 
byl Kristus vzkříšen z mrtvých - i my vstoupili na cestu nového života. 
Jestliže jsme s ním sjednoceni, účastí na jeho smrti, jistě budeme mít 
účast i na jeho zmrtvýchvstání...  

VELIKONOCE: OSLAVA NOVÉ BUDOUCNOSTI 

Ježíš svým odpuštěním dosvědčuje, že nikdo nemusí navždycky zůstat 
uzavřen v nenávisti. Tím, že Bůh svého Syna Ježíše vzkřísil z mrtvých, 
dává mu ve všem za pravdu a činí Ježíšovo odpuštění svým vlastním 
odpuštěním. Proto už není žádnému člověku definitivně zapovězen 
přístup k Bohu. Jde jen o to, nechat se Jím milovat, to znamená přijmout 
odpuštění. 

Vzkříšený Kriste, otevřené rány v nás jsou místem, které si získává tvou 
zvláštní lásku. V našich zraněních dáváš vyrůstat společenství s tebou. 
Tvůj hlas rozjasní naši noc a v nás se otevřou brány chval.  

 

 

  

Radostné a klidné 
prožití Velikonočních 

svátků přeje  

o. Radek Drobisz 
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ROZHOVOR S P. KATEŘINOU HONAJZROVOU 
Starostka obce Velká Polom 

Rozhovor připravil O. Radek Drobisz 

Paní starostko, určitě jste viděla farní časopis s názvem „Farní 
čtyřlístek“. Jak se Vám líbí název i časopis samotný? 

Vážený pane faráři, 

 myslím si, že jednou z důležitých úloh v životě obce, je informovat 
občany o dění v obci. Sama jsem zastáncem otevřeného řízení obce. 
A samozřejmě je také důležitou úlohou farnosti informovat své farníky. 
A tuto úlohu můžete prostřednictvím farního čtyřlístku plnit. Líbí se mi, 
že prostřednictvím tohoto časopisu také sdílíte zkušenosti a nejrůznější 
zážitky s ostatními. Název vašeho časopisu je optimistický, vidím v něm 
spojení čtyř obcí. Spolupráce mezi obcemi je z mého pohledu také 
důležitá, proto jsem ráda, že i farnost toto reflektuje. 

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

Vnímám farnost jako nedílnou součást naší obce. Stejně jako zájmová 
sdružení a spolky plní farnost nejen své základní poslání, ale také 
důležitou společenskou roli. A to je v životě obce velice důležité. Lidé 
musí mít prostor k setkávání, a to farnost díky své činnosti – např. 
oslavám sv. Václava, koncerty, farní ples aj. – občanům umožňuje. 
Naopak naše obec pomáhá spolkům a dalším sdružením s financováním 
jejich projektů. Tak je tomu již několik let i ve vztahu k farnosti. 
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Jaký je stav ve Velké Polomi? 

Pokud máte na 
mysli stav mezi 
obcí a farností, tak 
si myslím, že více 
než dobrý. Obec 
farnost podporuje 
jednak finančně, 
jednak také při 
organizaci akcí, 
zejména jejich 
propagací. 

Pokud máte na mysli stav v obci, potýkáme se s problémy při 
odkanalizování obce. To je ale na dlouho. Na druhou stranu máme pro 
letošní rok připravenu spoustu akcí proto, aby si občané mohli 
odpočinout a pobavit se. 

 Je něco, na čem spolupracujete i letos v roce 2019? 

V letošním roce jsme dokončili opravu ohradní zdi hřbitova a fary 
a rozhodnutím zastupitelstva obce se bude obec finančně podílet na 
renovaci vitráží oken kostela Sv. Václava nemalou částkou 250 000 Kč. 

 Těšíte se na velikonoční svátky? 

Na velikonoční svátky, které jsou pro mne oslavou jara, se velmi těším. 
V tomto období ráda trávím čas se svou rodinou.   

Přeji všem čtenářům Čtyřlístku krásné prožití velikonočních svátků. 

Děkuji  Vám za rozhovor.   
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DOSTAVBA KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE 
V DOLNÍ LHOTĚ  
Otec Radek Drobisz 

Milí farníci, čtenáři Farního Čtyřlístku, dovolujeme si Vás tímto 
způsobem informovat  o probíhající dostavbě kostela sv. Cyrila a 
Metoděje. Farníci z Dolní Lhoty se rozhodli zvelebit zadní část našeho 
kostela tím, že zbourají chátrající a nevyužívanou márnici a přistaví nové 
prostory pro ucelení celé stavby. Nová budova bude především sloužit 
jako zázemí pro budoucí kroužky dětí, hudební a pěvecký nácvik pro 
scholu, výuku náboženství, zázemí pro ministranty atd. Dále se bude 
využívat pro společensko-kulturní akce, např. rozsvícení adventních 
svící, dožínkové akce apod. V neposlední řadě bude sloužit jako zázemí 
pro různé obřady, a to jak křtiny, svatby, tak i smuteční obřady. 

 

Současný stav - dokončení základové desky 

Již na podzim minulého roku jste mohli zaznamenat zahájení stavby a 
úspěšné dokončení základové desky. Na jaře budeme v této stavbě 
pokračovat s cílem dokončit hrubou stavbu. Veškeré práce se budou 
odvíjet od finančních možností farnosti. Práce na dostavbě koordinuje 
pan JUDr. Aleš Miko. Stavební dozor má na starosti pan Ing. Radek Kubík. 
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Vizualizace kostela po dostavbě 

Rádi bychom Vám nabídli možnost se také podílet na této jedinečné 
dostavbě, a to tím, že můžete přispět zakoupením magnetky s vizualizací 
kostela. 

 

Grafická vizualizace magnetky 

Zakoupením této magnetky přispějete na pořízení stavebního materiálu. 
Magnetky si můžete zakoupit od 17. března po každé mši svaté v sakristii 
nebo na obecním úřadě u paní Hanky Výtiskové. Magnetky se budou 
prodávat ve dvojím barevném provedení, stříbrná a zlatá. Stříbrnou 
obdrží každý, kdo přispěje ve finanční výši 500 - 999 Kč. Zlatou magnetku 
dostane každý, kdo přispěje finanční částkou 1.000 Kč a více.  

Kdo by chtěl toto dílo podpořit větším finančním obnosem, tak může 
přímo v kostele do pokladničky nebo bezhotovostně na farní účet Dolní 
Lhoty č. ú.: 283146156/0300. 
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Podílet se také můžete i svou osobní přítomností při stavebních a jiných 
pracích.  

Další informace a fotodokumentaci najdete na: 
www.farnost.velkapolom.cz 

 

PŘEHLED BOHOSLUŽEB BĚHEM VELIKONOC 
 
18. 4. 2019  Zelený čtvrtek  Velká Polom 18:00 
  

19. 4. 2019 Velký pátek  Velká Polom  18:00 
 
20. 4. 2019 Bílá sobota – Velikonoční vigilie 
 Velká Polom 19:00 
 
21. 4. 2019 Neděle Zmrtvýchvstání Páně 
 Dolní Lhota 8:30  
 Velká Polom 10:00 
  
22. 4. 2019 Velikonoční pondělí 
 Horní Lhota 7:00 
 Dolní Lhota 8:30  
 Velká Polom 10:00 
 
 

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 

http://www.farnost.velkapolom.cz/
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VÝMĚNA VITRÁŽÍ VE FARNÍM KOSTELE 
Marie Kubešová 

Dalším investičním záměrem v našem farním kostele Sv. Václava je 
výměna již nevyhovujících vitráží v presbytáři kostela. Jedná se o 
výměnu čtyř kusů jednoduchých vitráží, které jsou již zcela uvolněné, 
vypouklé a hrozí jejich úplný rozpad.  

Jako přípravu jsme v roce 2018 vyhlásili veřejnou zakázku na zpracování 
návrhu vitráží. V první zakázce jsme neobdrželi žádnou nabídku, v druhé 
opakované zakázce jsme obdrželi nabídku architekta ateliéru z Nového 
Boru, se kterým již proběhlo jednání na půdě kostela. 

Navrhnuto bylo řešení, kdy by dvě centrální okna za oltářem zobrazovala 
svatou Hedviku a svatou Ludmilu a dvě okna po pravé straně od oltáře 
obsahovala dekorativní rastr tak, aby esteticky navazovala na centrální 
okna. 

Na počátku roku 2019 jsme obdrželi cenovou nabídku ve výši 500 000 
Kč, na jejímž základě jsme požádali obec Velkou Polom o individuální 
dotaci pro spolkovou činnost z prostředků obce. Dotace nám byla 
schválena ve výši 250 000 Kč s podmínkou doložení skutečnosti, že 
máme potřebné finance na dofinancování projektu a to nejpozději k 30. 
6. 2019. V současné době probíhá realizace návrhu, se kterým budete 
Vy – farníci v co nejbližší době seznámeni.  

V případě, že byste chtěli přispět na daný projekt jakoukoliv finanční 
částkou, probíhá individuální sbírka pro tyto potřeby. Na základě 
darované částky Vám bude vystaveno potvrzení o daru, které je možno 
uplatnit pro odečet daně za rok 2019. Bližší informace podá Marie 
Kubešová, tel. 723 701 870.
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ZIMNÍ TÁBOR 2019 
Jan Chodil 

Jak už to u nás bývá zvykem, tak i letos jsme po pololetním vysvědčení 
vyrazili na zimní tábor. 
Tentokrát se odehrával na faře v Třemešné ve Slezsku, se kterou jsme 
měli již předešlé příjemné zkušenosti.  
Velkou změnou oproti minulým ročníkům byla doprava na faru a taky 
způsob připravovaní stravy, kdy jsme neměli kuchaře, a na rozdíl od 
předešlých táborů jsme si museli vařit sami. Holky jely klasicky ve čtvrtek 
po vysvědčení vlakem z nádraží Ostrava-Svinov, zatímco kluci přespali ve 
skautské klubovně ve Velké Polomi a na druhý den jeli autobusem do 
Heřmanovic, odkud šli pěšky až na místo konání zimního tábora.  
Cestou však kluci velice rychle vystřízlivěli z představy poklidné 
procházky a šáhli si až na samotné dno svých sil, když se promrzlí brodili 
v jednom metru sněhu, který neměl konce. V páteční večer, po příchodu 
do tábora, si kluci s holkami vyměnili zážitky a zjistili, že letošní téma 
zimního táboru je výšlap na Nej Horu a taky, jak se holky už stihly poprat 
s noční hrou, jíž úkolem bylo plnit různé úkoly spojené s výšlapem na 
horu. Celý den poté holky trénovaly různé dovednosti formou 
zajímavých her, jako je třeba vázání uzlů nebo orientace na mapě. 
Sobotu jsme už strávili společně, kdy jsme si dopoledne zahráli velmi 
zajímavou hru, kterou si důkladně připravily holky, a díky ní jsme si 
všichni otestovali naše znalosti první pomoci. Odpoledne pak všichni 
zkoušeli, jaké mají fyzické zdatnosti při obtížných hrách venku, u kterých 
se děti i pořádně ušpinily. 
Večer přišel na řadu zlatý hřeb zimního tábora, a to v podobě nočního 
výšlapu na Nej Horu. Po cestě děti musely prokázat všechny své nabité 
zkušenosti v praxi, a to výstupem na velice příkrý kopec, zdoláním 
lanové dráhy nebo první pomocí zraněného a následného dopravení 
postiženého na faru.  
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Po návratu všechny čekal slavnostní nástup a zhodnocení tábora. 
Tábor jsme ukončili mší svatou, pak už jsme se bohužel museli rozloučit 
a odjet domů. 
Všichni jsme si tábor moc užili a nemůžeme se dočkat, až zase budeme 
společně čelit dalšímu dobrodružství. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
Dagmar Máchová 

V sobotu 5. 1. 2019 proběhla 
v Dolní Lhotě Tříkrálová sbírka 
2019, kterou celorepublikově 
pořádá Charita ČR. Děkujeme 

všem, kteří se do této charitativní akce zapojili. Nejvíce děkujeme 
dětem, které i přes déšť, mokré pláště i královské koruny, svým elánem 
a nadšením přinášeli radostné poselství lásky, pokoje a radosti do našich 
domovů.  

Děkujeme všem občanům, kteří otevřeli své domovy i svá srdce, přijali 
koledníky a také přispěli do pokladniček Charity Hrabyně. Letos jsme 
v jednotlivých obcích vykoledovali tyto částky:  

Čavisov  26 302 Kč 

Dolní Lhota 55 690 Kč 

Horní Lhota 21 000 Kč 

Velká Polom 68 565 Kč 

Celkem 171 557 Kč  

Bližší informace je možno získat na webových stránkách Charity Hrabyně 
https://hrabyne.charita.cz/ Koncem ledna pak proběhlo pro všechny 
koledníky v Hrabyni Tříkrálové poděkování.  

https://hrabyne.charita.cz/
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FARNÍ PLES 2019 

Petr Novobilský 

Myšlenka uspořádat farní ples v nás začala hloubat několik měsíců před 
plesem samotným. Protože jsme však nevěděli, jak velký zájem o lístky 
na ples bude, rozhodli jsme se tentokrát ples uspořádat v menším sále 
Obecního domu v Dolní Lhotě. K našemu překvapení a radosti jsme 
zjistili, že během prvního týdne prodeje se lístky takřka všechny 
vyprodaly.  

Farní ples se 
uskutečnil 16. 
února 2019. 
K tanci a 
poslechu hrála 
příborská kapela 
Largo, která nás 
po celou dobu plesu zvedala ze židlí na taneční parket... Slavnostní 
zahájení plesu proběhlo přivítáním hostů a úvodním slovem Otce Radka. 
Po něm následovalo předtančení v podání naší mládeže, která si pro nás 
připravila tanec na hudbu ze seriálu Hra o trůny.  

Během plesu jsme  mohli shlédnout a pobavit se při kabaretu, který nás 
zavedl do období Jana Wericha, Oldřicha Nového a dalších velikánů z 
dob, kdy ženy oplývaly krásou a muži šarmem a galantností. Ples po 
programu pokračoval tancem a výbornou zábavou. Občerstvit jsme se 
mohli buďto u baru, nebo výbornou večeří, kterou pro nás připravili 
v Domově Sluníčko Ostravě – Vítkovicích. Jak už každý rok, tak i na 
našem plese byla o půlnoci připravena bohatá tombola, po které 
pokračovala plesová zábava až do tří hodin rána.  
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Moc děkuji všem, kdo pomohl s výzdobou a přípravou sálu, s hereckým 
obsazením v programu, kdo se o nás staral v baru, těm, kdo pomáhali 
v kuchyni při přípravě večeře, těm, kdo si vzali ples na starosti a hodně 
toho zařídili…  

Už se těším na Farní ples 2020, který se uskuteční v sobotu 22. 1. 2020.  
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POSTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA RODIN 

Za slunečného, ale chladného a větrného počasí, se po 15. hodině, více 
než dvě desítky farníků, v rámci Světového dne mládeže vydalo na 
Křížovou cestu rodin. K modlitbám u jednotlivých zastavení připravili 
organizátoři ručně malované obrazy, aby se i menším dětem přiblížila 
vykupitelská oběť našeho Pána Ježíše Krista. Po prvním zastavení ještě v 
areálu farního kostela došli v modlitbách Křížové cesty až k památnému 
kamennému kříži na kopci Záhoří. Tradičně, už potřetí, se přípravy postní 
křížové cesty ujali mladí z Velké Polomi. Tentokrát to byli hlavně 
Bubeníkovi.  
Děkujeme všem obětavým organizátorům i účastníkům za příjemné, 
odpolední, kající společenství k závěru Týdne modliteb za mládež.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z farních stránek. Dostupné na: farnost.velkapolom.cz 
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KALENDÁRIUM DO PRÁZDNIN ROKU 2019 

27. 4.  Ivančena Setkání skautů 

4.5.  Hrabyně Pouť děkanátu Hlučín  

11. 5.  Maria Hilf  Diecézní pouť rodin    

14. 5.   Maria Hilf  Diecézní pouť kněží 

24. 5.  diecéze Noc kostelů 

29. 5.  Ostrava - biskupství Diecézní setkání seniorů 

5. 6.  Diecézní pouť charit  

14. - 16. 6. Ostrava - Kunčičky Slezská lilie – festival křesťanské 
hudby 

15.6. - 16. 6.  Velká Polom  1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání 

22. 6.   Ostrava - katedrála Jáhenské svěcení 

29. 6.   Ostrava - katedrála Kněžské svěcení   

1. 7.   Prašivá   Diecézní setkání dětí  

4.7.  Těrlicko  Primice P. Mgr. Vojtěcha Žvaka  

5.7.   Dolní Lhota  Pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi 
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PRO DĚTI  

Převzato z www.deti.vira.cz 
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