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Jsi hříšník recidivista? 
Buď recidivista ve vyprošování milosrdenství! 

(papež František) 
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NARODIL JSEM SE NEDOPATŘENÍM? 
 

  
Bůh mě oslovil:  
"Dříve než jsem tě utvořil v lůně,  
znal jsem tě;  
dříve než jsi vyšel z mateřského života, 
posvětil jsem tě…“  

(Jer 1,4-5) 
 
Nedávno jsem vyslechl hlasitý rozhovor několika jedenáctiletých 
dětí, které vedle mě cestovaly autobusem. Způsobem přiměřeném 
jejich věku si povídaly, jak kdo z nich přišel na svět a kdo tu je prý jen 
náhodou a omylem. Jeden chlapec například vyprávěl, jak mu 
babička říkala, že on se narodil nedopatřením, protože se jeho 
biologičtí rodiče skoro vůbec neznali (a dodnes neznají), ale jen se 
potkali na nějakém firemním večírku a vznikl z toho on. 
Nedopatřením. 
 
Je tedy celý jeho život nedopatřením? Má na světě vůbec co 
pohledávat? Může mít jeho život smysl? Boží slovo - Bible se                           
o takové situaci zmiňuje hned na několika místech:  
 
Bůh mě oslovil: "Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve 
než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě. Nelekej se lidí." 
(srov. Jer 1,4-8). 
Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě 
nazval jménem. (Iz 49,1) 
Děkujme Bohu, že si nás vyvolil ještě před stvořením světa, 
abychom žili v lásce. Sám se rozhodl, abychom byli přijati za jeho 
děti skrze Ježíše Krista. (srov. Ef 1,3-5) 
 
S každým z nás tedy Bůh počítá. 
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Na každého z nás s láskou myslel již před stvořením světa.  
Každý z nás zde má své místo, nikdo z nás není nechtěným.  
Nikdo z nás není osamocen v temném a chladném vesmíru. 
 
Vědomí, že jsme přijímáni a milováni, 
nám může dodávat tvořivou sílu realizovat v životě dobré věci, 
nám může dodávat sílu přijímat druhé lidi s láskou, 
nám může pomáhat velkoryse jednat s lidmi, kteří nám nepřejí. 
 
Vědomí, že s námi Bůh počítá a že jsme jím chtěni, 
nám dodává sílu zdolávat životní překážky a obtíže, 
nám dodává sílu "nelekat se lidí" a nežít jen pod diktátem druhých, 
nám dodává sílu být sami sebou a žít životem svobodných Božích 
dětí. 
 
Protože jsme zamýšleni, očekáváni, milováni a povoláni být aktivní 
součástí tohoto světa. 
 
„I když mě moji rodiče nechtěli, Bůh mě chtěl.“ 

-IMA- 
 

 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

  
Dlouho nás provázela vzdělávací rubrika na pokračování                    

s názvem „Na cestě s Bohem“. Možná jste si všimli, že nyní změnila 
název: „Na cestě s člověkem“. Řekněme si 
proč: 

S dětmi si občas povídáme o tom, proč 
Desatero znázorňované na dvou kamenných 
deskách bývá na těchto deskách tak 
nevyvážené: Na jedné desce tři přikázání, na 
druhé desce sedm. Odpověď je jednoduchá:  
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První tři přikázání Desatera (V jednoho Boha věřiti budeš, 
Nevezmeš jména Božího nadarmo a Pomni, abys den sváteční světil) 
se týkají našeho vztahu k Bohu. Dalších sedm přikázání se pak týká 
vztahu k člověku. Vztah k Bohu jsme si již probrali, nyní se vydáme 
na cestu s člověkem. 

Na řadě je čtvrté přikázání: Cti otce svého i matku svou, 
abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Kde jinde začít naše 
vyprávění o vztahu k lidem, než právě v rodině, mezi lidmi sobě 
nejbližšími, mezi lidmi, které pojí pokrevní pouto?! 

Možná si teď někdo řekne: To je přece přikázání, které se 
týká dětí! Je to pravda, ale jen částečná. Týká se totiž i dospělých. 
Týká se vztahu dětí k rodičům (a to i dospělých dětí ke starým 
rodičům), ale také vztahu rodičů k dětem. Týká se života rodiny. 
Také se týká vztahu k autoritě a veřejné moci. Jak vidět – téma je to 
široké a snad i zajímavé. Příště začneme konkrétně… 
 
 
 

 

PTALI JSTE SE 
  

Na řadě je jednoduchý dotaz s jednoduchou odpovědí: Jakým 
způsobem lze zlikvidovat staré Boží cesty, kříže, křížky, obrazy, 
obrázky, sošky, roztrhané růžence a jiné posvěcené předměty? 

 
 No – hlavně je nenoste na faru!  Starý a osvědčený 

způsob, jak zlikvidovat opotřebované posvěcené předměty je tento: 
Co lze spálit, má se důstojně spálit. Co spálit nelze, má se „pohřbít“, 
zakopat na nějaké vhodné místo. 

 
Pokud jde o předměty neposvěcené (náboženskou literaturu, 

křesťanské noviny a časopisy nebo třeba zpěvníky či modlitební 
knihy), ty lze klidně odevzdat k dalšímu zpracování při sběru papíru. 
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LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
  

A jaké stránky navštívit dnes? Což takhle podívat se na 
video? V Praze žije jeden z nejstarších velmi ryzích a hlubokých kněží 
františkán P. Benedikt Holota. Je mu 95 let. K 65. výročí jeho 
kněžského svěcení s ním bylo natočeno krátké ale velmi výmluvné 
video, v něž vypráví o tom, co pro něj kněžství znamená, a také                  
o tom, jaké místo má rozum ve víře člověka. Podívejte se: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZPZfKFAg1Fs  
 
 
 

 

ČÍM ŽIJEME 
  

Pojďme si teď společně připomenout alespoň některé 
„záchytné body“ z života naší farnosti, jak se udály na přelomu zimy 
a jara. 

Byl 13. únor, předvečer Popeleční středy. Chystali jsme se 
k půstu, ale zároveň jsme dostali oznámení, že od dotací se naše 
farnost postit nebude. Ministerstvo kultury přislíbilo v tomto roce 
opět poskytnout dotaci – tentokrát na 3. etapu restaurování 
hlavního oltáře ve farním kostele, a to ve výši 200.000 Kč. 

Na sobotu 24. února bylo naplánováno kácení stromů na 
farní zahradě, které musely ustoupit budování Komunitního centra. 
Udeřily třeskuté mrazy. Obdiv a velký dík patří chlapům                                  
i mládežníkům, kteří ani vzhledem k okolnostem akci neodvolali, 
stromy pokáceli, zpracovali a odvezli. Přiznávám, že já být za daných 
okolností u toho, tak jsem asi už po smrti.  V březnu pak padla                   
i garáž. A „plac“ je připravený k budování… 

Ale žili jsme i duchovně. V neděli 11. března se především 
pro rodiny s dětmi uskutečnila venkovní Křížová cesta u Kyjovic. 
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O dalším víkendu se také naši mladí zúčastnili Diecézního 
setkání mládeže v Hlučíně. Program byl nabitý a zajímavý. Nejen 
bohoslužby, pouť či noční adorace. Také třeba tři svědectví o naději: 
svědectví z prožité autonehody, zkušenosti s doprovázením 
umírajících či svědectví o životě na invalidním vozíku. K dispozici byly 
i workshopy např. o kráse a zranitelnosti ženy nebo třeba o tom, co 
s námi dělá hudba, kterou posloucháme. 

Chtěli jsme též udělat něco dobrého pro lidi v nouzi. Proto 
jsme se mj. zapojili do petice za přehodnocení rozhodnutí neudělit 
politický azyl v naší zemi sedmdesáti čínským křesťanům. Je fajn, že 
do petice se zapojilo 140 našich farníků. 

Vrcholem liturgického roku bylo opět společné slavení 
Ježíšovy smrti a vzkříšení ve Svatém týdnu a o velikonocích. Díky 
všem, kdo spolupracovali na přípravách liturgických prostor i na 
samotné liturgii! 

No a ministranti a schola? Ti první na Zelený čtvrtek vyrazili 
opět do ostravské katedrály na Missu Chrismatis a nechyběla ani již 
tradiční oslava svátku kněžství v KFC. Ti druzí se zase začátkem 
března sešli na faře ke společnému shlédnutí filmu Kráska a zvíře.  

No a od dubna nám již také stojí lešení u věže kaple 
v Hlubočci. Oprava věže začíná. 

Půstem a dotacemi jsme tuto rubriku dnes začali a půstem               
a dotacemi ji také zakončeme:  

Jedna zpráva nás nepotěšila: Naše žádost na biskupství                       
o finanční podporu 1. etapy opravy varhan ve farním kostele 
bohužel byla zamítnuta. Nu což – počkáme…  

Ale abychom nezapomněli na ten půst: Postem, pravda, 
člověk cosi ušetří. Ale nešetříme proto, abychom to o velikonocích               
o to víc „roztočili“. Je krásným zvykem křesťanů postem ušetřené 
prostředky nabídnout potřebným. Po celou dobu postní byla 
možnost naše postem ušetření prostředky odkládat bokem a po 
skončení doby postní je odevzdat jako náš příspěvek organizaci 
Likvidace lepry, která pečuje o nemocné leprou a tuberkulózou. 
Vybralo se a bylo odesláno krásných 14.470 Kč. Díky všem! 
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ZASVĚCENÍ FARNOSTI A RODIN BOHU  
SKRZE NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE 

  
V linii zasvěcení, ke kterému nás pozvala Panna Maria při 

zjevení ve Fatimě v r. 1917, došlo k zasvěcení světa, následně naší 
země a po národní pouti do Fatimy všech diecézí Čech a Moravy. 
Nyní jsme vyzváni, abychom toto zasvěcení vykonali v jednotlivých 
farnostech. Doporučuje se i zasvěcení jednotlivých rodin. 

 

Co je to zasvěcení? Zásvětné modlitby jsou intenzivní 
přímluvné modlitby s prosbou o zvláštní ochranu. Jsou vyjádřením 
zvláštního přijetí Boha a Panny Marie a odevzdání se jim a jejich 
vedení. Zasvětit Bohu a Panně Marii můžeme svůj domov, práci, 
sebe, ale také své drahé, aby je ochraňovali od zlého a pomáhali jim 
na jejich životní cestě. Tímto způsobem také papežové při různých 
příležitostech uskutečnili zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie. Sestra Lucie, vizionářka z Fatimy, se v jednom 
rozhovoru vyjádřila, že zasvěcení světa vykonané v roce 1942 Piem 
XII. pomohlo ukončit druhou světovou válku, stejně jako se mnozí 
domnívají, že zasvěcení učiněné Janem Pavlem II. v roce 1984 
napomohlo ke zhroucení sovětského komunismu. 

 

Zasvěcení naší farnosti vykonáme v den výročí fatimského 
zjevení v neděli 13. května při všech bohoslužbách. Bude mít formu 
obnovy křestního slibu a zásvětné modlitby. Toto zasvěcení pak 
může mít pokračování ještě v našich rodinách. Texty k zasvěcení 
rodin budou k dispozici po bohoslužbách 13. května. 

 

Na zasvěcení je vhodné připravit se nějakou duchovní 
přípravou, např. modlitbou růžence, novény, účastí na bohoslužbách 
ve všední den, a zvláště svátostí smíření. Využívejte k ní běžné 
příležitosti, zvláště pak rozšířené příležitosti před 1. pátkem v měsíci. 
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POZVÁNÍ NA NOC KOSTELŮ 
  

V pátek 25. května 2018 se již 
posedmé otevřou dveře našeho kostela 
všem příchozím - věřícím i nevěřícím ke 
společně strávenému večeru. Letos 
bude hlavním tématem Bible. Biblické 
příběhy budeme moci shlédnout ve 
výstavě výtvarných prací. O Bibli se více 

dozvíme nejen z výstavy různých vydání Bible od starodávných po 
současné. Letos nás také čeká novinka – na večer je připraven kvíz 
v poznávání biblických postav. Pro úspěšné řešitele je připravena 
pěkná výhra. Celý večer bude protkán hudbou – klasickou                             
i současnou. Přesný časový harmonogram večera bude zveřejněn 
krátce před konáním akce, aby si každý mohl vybrat „ to své.“ Po 
skončení společného programu bude před kostelem pro všechny 
připraven teplý čaj, malé občerstvení a prostor k povídání. Přijměte 
pozvání k setkání všech lidí dobré vůle.  

 
Za organizátory zve  

Marta Pískovská 
 
Noc kostelů pro děti 
 

Víte, že v lese u kaple sv. Antonína můžete uvidět něco 
zajímavého? Přijďte se o tom přesvědčit v pátek 25. května v době 
od 16:30 do 18:00 hodin. V rámci Noci kostelů bude pro děti v lese                 
u kapličky připravena trasa se stanovišti, na kterých s našimi skauty 
zažijí nejedno dobrodružství.  

 
Marta Pískovská 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
  

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na Kněžský seminář       04/2018 14.000     9.380     2.225 
Na repatriaci migrantů  04/2018   9.038     6.400     1.140 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 út 01.05. – Ministrantský den v Arcibiskupském kněžském 

semináři v Olomouci; odjezd přihlášených v 06.20 hod. od fary 
 čt 03.05. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv. smíření  

a v 18.00 hod. mše svatá 
 pá 04.05. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 04.05. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 pá 04.05. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

adorace a do 17.50 hod. též příležitost ke sv. smíření 
 ne 06.05. – při bohoslužbách sbírka na stavbu Komunitního 

centra 
 ne 06.05. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 06.05. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
ze všech obcí naší farnosti 

 út 08.05. – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
mše svaté s májovou pobožností v Pusté Polomi v 08.00 hod.              
a v Kyjovicích v 09.30 hod.; příležitost ke sv. smíření v Kyjovicích 
až po mši svaté 

 st 09.05. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 11.05. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 

Hlubočci a Podvihově 
 ne 13.05. – slavnost Nanebevstoupení Páně; při všech mších sv. 

zasvěcení farnosti Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie; 
viz str. 7 
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 pá 18.05. až ne 20.05. – pro děti a mládež z náboženství, scholu 
a ministranty minitábor v Cholině; děti, mládež a rodiče dostali 
bližší informace e-mailem 

 ne 20.05. – slavnost Seslání Ducha Svatého; při bohoslužbách 
sbírka na Diecézní charitu 

 st 23.05. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 25.05. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 25.05. – Noc kostelů; viz str. 8 
 so 26.05. – v 10.30 hod. v kapli Hlubočci uzavřou křesťanské 

manželství p. Ondřej Vavrečka a sl. Ivona Stýskalová 
 ne 27.05. – vyjde další číslo farního časopisu 

 
 mariánské májové pobožnosti: po celý květen v Pusté Polomi po 

všech bohoslužbách ve všední den, v Kyjovicích od pondělí do 
soboty v 18.00 hod. a v neděli v 08.20 hod. a v Hlubočci denně 
v 18.00 hod. 

 
 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ NA PRAŠIVÉ 
Také letos (mimořádně až 2. července) se uskuteční Diecézní setkání 
dětí na Prašivé. Letošní téma dostalo název Tvoříme mosty. Má 
dětem u příležitosti výročí 100 let od vzniku Československa přiblížit 
téma dialogu, odpuštění a smíření. 
Protože skauti se budou účastnit  této akce „po vlastní ose“  a spojí ji 
s dalšími aktivitami, a protože po prodiskutování v Pastorační radě 
také nejspíš spouta dalších dětí a rodin bude již mimo farnost, 
společný autobus ani letos objednán nebude. Účast ponecháváme 
na jednotlivých rodinách a jejich autech. Více informací naleznete na 
http://kpc.doo.cz/prasiva-diecezni-setkani-deti/tvorime-mosty-
prasiva-2018/. 
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HOSPIC SV. LUKÁŠE HLEDÁ ZDRAVOTNÍ SESTRY 
Jste zdravotní sestra? Hledáte změnu? Chcete být nablízku a sloužit 
lidem v terminálním stádiu života? Charita Ostrava nabízí pracovní 
místa na plné i zkrácené úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém 
hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný 
termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace 
naleznete na webu: http://ostrava.charita.cz/volna-mista/  
 
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
  
Přijde Kája poprvé domů z hodiny náboženství a povídá:  
„Mami, představ si, že jsem dnes dostal pětku z náboženství!“ 
„Ježkovy zraky, vážně?“ 
„Ale néééé. Jenom si to představ!  
 
„Pane faráři, je to pravda, že po smrti zbude z těla jen prach?“ 
„Ano, Maruško, přesně tak!“ 
„Tak to u nás pod postelí asi někdo umřel!“  
 
„Král stojí hodně vysoko“, vysvětluje kněz v hodině náboženství 
žákům druhé třídy. „A přece je někdo, kdo je ještě vyšší…“ 
„ESO!“ vykřikne Pavel.  
 
Pan farář řeší na faře manželskou krizi. 
„A proč se chcete nechat rozvést?“ 
„Moje žena ze mě udělala milionáře!“ 
„Proto se chcete nechat rozvést?“ 
„Ano. Předtím jsem byl miliardář!“  
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom. NEPRODEJNÉ! 
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 
Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


