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DOVOLENÁ, PRÁZDNINY! 
 
 
 
 

Už jsou zde... A co říci na cestu?  
Doba prázdnin a dovolených je dobou odpočinku. Je dobou 
odpočinku od práce, od školy, od známek, od poznámek, od úkolů. 
Ale není to doba odpočinku od Krista. A tak kéž nás i o letošních 
prázdninách a dovolených provází slogan kardinála Františka 
Tomáška:              

Ani jeden den bez modlitby, 

ani jedna neděle bez mše svaté, 

ani jeden měsíc bez svaté zpovědi a bez svatého přijímání! 

 
Ať už budeme kdekoliv a s kýmkoliv, jsme křesťané. Přeji všem 
krásnou dovolenou, krásné prázdniny. Ať jsou prožity bez úrazů na 
těle i bez úrazů na duši! 

                                                                                 P. Zdeněk 
 
 

 

 

DESATERO NA PRÁZDNINY 
 
 
 

1. Rozluč se se svými doma, ale ne s Bohem. 
2. Choď po cestách světa, nezapomínej však i na cesty Boží. 
3. Neházej kameny, jen vlídnými slovy a úsměvy. 
4. Nezapomeň si vzít s batohem dobrou náladu. 
5. Vem si pevné boty, aby Ti vydržely i do kostela. 
6. Nasycuj žaludek a nenech hladovět duši. 
7. Děkuj za zábradlí nad propastí; je jím i Boží Zákon. 
8. Obdivuj krásu přírody a denně za ni děkuj. 
9. Smetí házej do košů, ne do své duše. 
10. Vrať se osvěžený a lepší. 
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 
 
 

V minulém čísle našeho časopisu jsme se zamýšleli nad 
vztahem dětí k rodičům. Často mladým lidem kladu otázku, koho se 
vlastně 4. přikázání týká. Ano, dětí – malých i dospělých. Týká se ale 
také rodičů. Týká se nejen vztahu dětí k rodičům, ale též vztahu 
rodičů k dětem. 

Rodiče, kteří drží v náruči své voňavé miminko, velmi dobře 
vnímají jeho křehkost a bezbrannost, velmi dobře si uvědomují, jaký 
poklad ve své náruči drží, velmi jasně vnímají, jak tento poklad je 
třeba chránit a pečovat o něj. A to nejen v letech „miminkovských“. 
Bývá pro rodiče velkým traumatem, když nedokážou své dítě 
ochránit, když se mu něco závažného stane nebo když mu někdo 
ublíží. To trauma bývá tím větší, čím větší míru zavinění rodiče 
nesou. 

Křesťanští rodiče jistě toto všechno vnímají též. Měli by ale 
vnímat víc. V tom křehkém miminku by měli vnímat nejen 
bezbranné tělíčko. Měli by vnímat to nejcennější: Měli by vnímat 
nesmrtelnou duši – krásnou, nedotčenou. A hlavně NESMRTELNOU. 
Nejen v „miminkovských“ letech. I pak. Ta duše jejich dítěte je 
skutečně nesmrtelná. Bude žít věčně. Tak či onak, ale věčně. A tak 
jako rodiče budou chránit a pečovat o to tělo, tak jako budou 
pečovat o všestranný rozvoj osobnosti svého dítěte, stejně tak                    
a ještě víc je třeba, aby pečovali o jeho duši. 

Státní zákon pamatuje na zanedbání péče ze strany rodičů.               
A bereme to jako samozřejmost. Staří kazatelé možná kdysi barvitě 
líčili, jak bude rodičům, kteří při posledním soudu uvidí své děti 
odcházet do věčného zavržení, zvláště pokud oni sami za to nesou 
vinu. Jsou to přemrštěné barvité příklady barokních kazatelů? Je to 
memento. Nechejme jej proudit svým nitrem. A co můžeme, 
dělejme. Nezapomeňme: Ta duše bude žít věčně. Tak či onak, ale 
věčně. A prvními, kdo mají za úkol korigovat směr, jsou rodiče…  
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PTALI JSTE SE 
 
 

A opět k vašim dotazům (zatím je to opět dotaz poslední; 
můžete přihodit další a stát se tak spolutvůrci časopisu ): 

 
Kdy bychom měli v kostele klečet během mše svaté? Kdysi 

jsme se učili, že po svatém přijímání klečíme, dokud kněz neschová 

kalich se sv. hostiemi do svatostánku. Většina lidí už dnes dávno 

sedí. Můžete nám to vysvětlit od vstupu do kostela až do ukončení 

mše svaté? 

 

Asi bude dobře nejprve si přiblížit, proč 
vlastně v určitých chvílích ať už při soukromé 
modlitbě nebo při společné liturgii klečíme. 
Leckdo musíme často bojovat s pýchou, která 
nás neustále doslova žene dál, jak jsme to 
dobře vymysleli, čekáme na pochvalu od 
druhých, já to dokážu sám, apod. Pokleknutí je 
pravým opakem, je projevem pokory. Je 
vyznáním víry: Jsem pouze člověk a přede 
mnou je nekonečný Bůh. Klečení vyjadřuje 
víru, pokoru, pokání a klanění, je konkrétním 
výrazem adorujícího srdce. A právě o to jde. 
Nejde i „liturgický tělocvik“, ale o klečení jako konkrétní výraz 
adorujícího srdce. 

Kdy při mši svaté klečet? To se během dějin vyvíjelo                          
a praktikovalo různě. Pokud jde o současnost, vyjděme z toho, co 
říká úvod do misálu: „Věřící ať pokleknou k proměňování, není-li to 

ztíženo nemocí, nedostatkem místa či jinými rozumnými důvody. Ti, 

kdo při proměňování nepokleknou, hluboce se ukloní, když kněz při 

proměňování pokleká. Kde je zvykem, že lid zůstává klečet od zpěvu 

Svatý, Svatý až do konce eucharistické modlitby, je chvályhodné to 
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zachovat“. Toť vše. Víc úvod do misálu ke klečení neříká. Můžeme 
snad dodat, že v naší zemi bývá leckde hezkým zvykem klečet při 
zpěvu „Beránku Boží“ a výzvě „Hle, Beránek Boží“, pěkným zvykem 
je také po svatém přijímání alespoň chvíli strávit vkleče. To jsou 
nejvzácnější chvíle: Živý Ježíš je zde v Eucharistii. 

Je jasné, že těžko bude klečet maminka se spícím dítětem                  
v náručí, je jasné, že člověk o dvou holích těžko bude poklekat                     
a třeba i vstávat, protože je rád, že alespoň sedí. Na druhou stranu 
zdravý věřící člověk, nebrání-li tomu jiné vážné okolnosti, tedy 
alespoň při proměňování klečí. Je pravdou, že klečení při ostatních 
částech mše svaté nebývá ve všech farnostech zcela jednotné. 
V tom případě se ale moc přimlouvám za to chovat se všude jako 
host: Stát, sedět i klečet tak, jak je tomu v tom kterém prostředí 
zvykem. 

Ale znovu připomínám, a to je asi to nejdůležitější: Opravdu 
nejde o liturgický tělocvik, ale o konkrétní výraz postoje srdce: 
Klečení jako výraz klanění, stání jako výraz úcty či postoje člověka 
připraveného vyjít, sezení jako výraz ochoty k naslouchání, apod. 

 
 

 

 

LETEM SVĚTEM INTERNETEM 
 
 

A koneckonců. Zajímá vás k liturgickým postojům víc? Chcete 
vědět víc o smyslu, způsobu a chvílích pro stání, sezení, pokleknutí, 
prostraci, vkládání rukou, spínání rukou, mytí rukou, podání rukou, 
rozpínání rukou, apod.? Chcete vědět víc o liturgických barvách, 
bohoslužebných předmětech či liturgických knihách? 

V tom případě můžete rozkliknou webové stránky: 
http://www.svatymichal.cz/cs/zivot-
farnosti/ministranti/liturgie/postoje.html  

Jsou prioritně určeny pro ministranty, ale třeba zaujmou                    
i ostatní… 
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ČÍM ŽIJEME 
 
 
 

Pojďme se teď ohlédnout za uplynulými dvěma měsíci v naší 
farnosti. Jaké byly? 

O posledním dubnovém víkendu holky z pustopolomské 
scholy vyrazily na víkendové setkání schol našeho děkanátu. Víte, 
jaké to je, když se sejde 100 zpěváků a dají dohromady něco 
hezkého? V Hlučíně to zažili. 

V neděli 29. dubna byl při mši svaté ve farním kostele 
požehnán křížek, který byl následně jako prosba, aby Pán žehnal, 
vložen do základů nového Komunitního centra. Mimochodem: 
Komunitní centrum se již buduje a má zatím tak 3 metry do výšky. 

Za hranice všedních dnů vyrazili i naši ministranti. 1. května 
prožili v Kněžském semináři v Olomouci Ministrantský den na Téma 
„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“ Sešlo se 460 
ministrantů, 50 kněží a jeden biskup. V programu byla mše svatá, 
hry i dobrý oběd. A svezli jsme se i Pendolínem. 

V neděli 13. května jsme naši farnost zasvětili Bohu skrze 
Neposkvrněné Srdce Panny Marie. 

Po dvouleté pauze se opět uskutečnil víkendový minitábor 
pro děti a mládež naší farnosti. Naše třicetihlavá "banda" vyrazila 
tentokrát na poutní místo do Choliny u Litovle. Prožili jsme víkend               
s modlitbou Zdrávas Maria. Seznámili jsme se nejen s obsahem této 
modlitby, ale také třeba s pohnutou historií tamější milostné sochy 
Panny Marie. Jedli jsme, pili, spali, putovali, zpívali i hráli, bavili se                
a dokonce jsme i pomohli panu faráři. Bylo hezky a veselo. Velké 
poděkování patří paní Martině Krajzlové, paní Věrce Javorkové                    
a mládeži naší farnosti za logistické zajištění, perfektní přípravu                      
i provedení programu. 

Velké poděkování patří všem, kteří i při svých povinnostech              
a rodinách zorganizovali a zapojili se do bohatého a velmi krásného 
programu Noci kostelů, ať už programu pro děti u kaple sv. 



 7

Antonína, kterého se zúčastnilo 44 dětí, nebo také programu ve 
farním kostele. Noc kostelů se letos uskutečnila v pátek 25. května.  
Provázelo nás téma Bible. Díky také za moc hezkou výstavku 
dětských prací na biblická témata, kterou připravili učitelé a školáci 
Základní školy v Pusté Polomi a Mateřské školy v Budišovicích. 

A ještě jedno poděkování, a to více než stovce vás, kteří jste 
začátkem června podepsali petici proti schválení tzv. Istanbulské 
úmluvy, které by znamenalo závažné pokřivení pohledu na muže, 
ženu i rodinu, a které by otevřelo cestu i k sankcím pro ty, kdo 
genderové teorie odmítají. 

Neděle 10. června byla opravdu bohatá. Zatímco někteří 
vyrazili do Ostravy na program festivalu Slezská lilie, děti a mládež 
z náboženství si užili výletu na bobovou dráhu do Tošovic u Oder                 
a především ti dříve narození se opět sešli na pobožnosti u kaple sv. 
Antonína za Pustou Polomí. 

Neděle 17. června pak byla v Kyjovicích dnem oslavy 
tamějšího hlavního patrona obce a kaple sv. Víta. V Pusté Polomi se 
pak tako neděle stala slavností 1. svatého přijímání. 

 
 
 

 

 

MINITÁBOR CHOLINA 2018 
 
 
 

V pátek 18. 5. 2018 jsme se všichni kolem 16:00 hodin 
chystali k odjezdu na vlakové nádraží Ostrava-Svinov, odkud jsme  
společně vyrazili ve směru Cholina. Na cholinské faře jsme si rozdělili 
pokoje a vybalili se.  Farní zahrada byla dost velká na to, abychom si 
mohli všichni společně zahrát hry, a jedna z těchto her nás rozdělila 
do skupinek a dala nám jméno. Hlavním motivem letošního 
minitáboru, byla modlitba „Zdrávas Maria”. Nad touto modlitbou 
jsme uvažovali každý večer, ale také v jiných částech dne. 
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    Druhý den nás čekala pouť, ať už byl 
věk jakýkoliv. Před celodenním programem 
jsme si však poslechli příběh Panny Marie 
Cholinské, který nám vyprávěl P. Josef Trtík. 
Potom už mládežníci vyšli z Mladeče, cílem 
byla fara Cholina. Cestu doprovázela 
prohlídka Mladečských jeskyní, zastávka                  
u „Svaté vody“, ale také počasí, které se 
nedalo ovlivnit (velmi slunečno a později 
bouřka). Celá pouť byla dlouhá cca 17km. 
Zatím, co mládežníci putovali, mladší děti 
nezahálely. Vyrobily si ikonku Panny Marie, 
zahrály si hry a četly další části příběhu, který 
nás provázel. Po obědě se také vydaly na 
čtyřkilometrovou pouť  a jejich cílem byla 
„Svatá voda“, kde jsme se všichni potkali. Celý 
den jsme zakončili opékáním buřtů, hrou                     

a krátkou adorací v místím kostele. Mládežníci si večer ještě 
prodloužili vlastní modlitbou v „Zimní kapli“ na faře. 

V neděli ráno jsme si nacvičili písničku „Korunována 
hvězdami“, kterou jsme zpívali při mši sv. Po mši jsme poobědvali, 
vyrobili si malý růženec, sbalili se, uklidili faru. Když jsme se už 
chystali k odchodu na nádraží, tak nás ještě čekalo jedno  „vzrůšo“ - 
David K. si „roztrhl“ koleno… Davida odvezli do nemocnice, a když 
jsme se všichni vzpamatovali, konečně jsme vyrazili ať už vlakem 
nebo autem, domů… 

Po optání účastníků jsem zjistila, že minitábor se vyvedl, 
protože odpovědi byly vždy kladné, např. se většině zamlouvala 
pouť, také vyrábění ikonek Panny Marie, hry, nezapomenutelným 
zážitkem byl také Davidův úraz, atd.   

Na závěr děkuji za všechny účastníky všem, kteří se na 
přípravě minitáboru podíleli! 

 
Barbora Javorková  
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na Komunitní centrum                  05/2018 8.013     7.467     1.200 
Na Diecézní charitu                             05/2018 5.360     5.560     2.050 
Na opravy*                                       06/2018 6.141     5.200     2.240 
Na televizi NOE                                06/2018 6.490      8.750     1.500 

* - na opravy kaplí, v Pusté Polomi na Komunitní centrum 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 po 02.07. – Diecézní setkání dětí na Prašivé; téma: Tvoříme 

mosty; účast ve skautské partě a po vlastní ose; více informací 
na http://kpc.doo.cz/prasiva-diecezni-setkani-deti/tvorime-
mosty-prasiva-2018/ 

 čt 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; mše svaté v Pusté 
Polomi v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.; v Kyjovicích 
příležitost ke sv. smíření po mši svaté 

 pá 06.07. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 06.07. – v kapli v Hlubočci od 17.15 hod. sv. smíření; v 18.00 

hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 
 ne 08.07. – při všech bohoslužbách sbírka na Komunitní 

centrum 
 pá 13.07. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova s udílením sv. pomazání 
nemocných a se svatým přijímáním;  pak návštěvy nemocných 
na pokojích  

 od ne 15.07. do st 25.07. – farní tábor v Kujavách 
 čt 19.07. – v kostele v Pusté Polomi od 17.00 hod. sv. smíření; 

v 18.00 hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 
 pá 20.07. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 

Hlubočci a Podvihově  
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 pá 20.07. – v kapli v Kyjovicích od 17.00 hod. sv. smíření; v 18.00 
hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 

 ne 29.07. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 
 

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
 
 Také o letošních prázdninách jste zváni k přijetí posily pro 
stav nemoci a stáří skrze svátost pomazání nemocných:  
 

 
Znovu si připomeňme: Tuto svátost může přijmout každý 

vážně nemocný člověk anebo také každý člověk starší 60-ti let. 
Podmínkou je, aby byl katolickým křesťanem a jeho duše při 
přijímání této svátosti byla ve stavu milosti posvěcující – tedy bez 
těžkého hříchu. Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, měl by od 
posledního přijetí této svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 

Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí, mezi sousedy                  
a známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Nás kněze docela 
mrzí, když se lidé z bohoslužeb vytratí, protože již přicházet 
nemohou, a pak se s nimi setkáme až při pohřbu, byť bychom jim 
rádi v nemoci a stáří sloužili a přinášeli jim posilu až domů.  

Budou-li senioři a nemocní chtít tuto svátost přijmout 
v kostele či kapli, zajistěte jim, prosím, dopravu. Budou-li chtít tuto 

  
den 

příležitost  
ke sv. smíření 

mše sv.  
se sv. nemocných 

Hlubočec Pá 06.07.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Pustá Polom Čt 19.07.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 20.07.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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svátost přijmout doma, nahlaste je, prosím, P. Zdeňkovi kdykoliv na 
tel. č. 603 368 922. Nemocné, kteří jsou navštěvováni pravidelně, 
není třeba hlásit. Také ke společnému přijetí sv. nemocných 
v kostele či kapli není třeba nikoho předem hlásit, stačí přijít přímo. 

Těším se na vás – v kostele, v kaplích i ve vašich domovech! 
 

 
 
 

 

UBYTOVÁNÍ STUDENTŮ V OLOMOUCI 
 
Zamýšlíte (byť jen výhledově) studium v Olomouci? Arcibiskupský 
kněžský seminář v Olomouci nabízí ubytování věřícím studentům                  
a studentkám všech fakult patřících pod Univerzitu Palackého, 
Konzervatoře a VOŠ Caritas. Cílem je kromě bydlení v centru města 
nabídnout prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Více 
informací o jednotlivých kolejích najdou zájemci na 
webu: www.kolejeaks.cz.   
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
„Tak kdy babička zemřela?“ ptá se pan farář při vyřizování pohřbu. 
„Před dvěma týdny!“ 
„Před dvěma týdny? Vždyť jsem ji ještě včera viděl v okně!“ 
„To jo, museli jsme ji tam dát. Pošťačka včera roznášela důchody.  
 
Povídá doktor: „Kolik je vám roků, pane faráři?“ 
„Za měsíc mi bude šedesát.“ 
Doktor zakroutí hlavou a povídá: „Nebude, nebude…“  
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


