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Neexistuje problém, 
který by byl větší, než Tvůj Bůh… 

(Braňo Letko) 
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NEČEKEJ 
 
 

 

Nečekej na úsměv, abys byl milý...  
                Nečekej, až Tě někdo bude milovat, miluj sám…  
Nečekej, až budeš osamělý, abys poznal hodnotu přátelství…  
                Nečekej na lepší práci, abys začal pracovat…  
Nečekej, až budeš bohatý, je možné rozdělit se i o málo…  
                Nečekej, až padneš, abys přijal radu… 
Nečekej na bolest, abys uvěřil v sílu modlitby… 
                Nečekej, až budeš mít čas, abys pomohl… 
Nečekej, až jiní budou kvůli Tobě moc trpět, 
abys je poprosil o odpuštění, nebo abys je zvedl na duchu. 

 

 
 
 

Nečekej...  
Poněvadž nevíš, jak to ještě bude dlouho trvat. 
 

(přišlo cestami internetu) 
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 
 

 

V našich zamyšleních na pokračování zůstáváme stále                          

u 4. Božího přikázání. K jeho prožívání patří nejen naše „malé, 

domácí“ rodiny, ale též i ta naše „větší“ farní rodina. Dnes jeden 

specifický pohled. Nabízí jej Katolický týdeník z nedávné doby. Je 

„jako šitý“ i pro naši farnost. V jakém smyslu? To si musí vyhodnotit 

každý sám…  
Když farnost funguje tak, že kněz se může starat pouze                   

o svátostné věci, je to téměř ideál. Jedna taková funguje při kostele 
sv. Marka v ostravské části Heřmanice. Ačkoliv je součástí města, 
stále si zachovává svoji „dědinskou" atmosféru. 

„Přál bych to každému knězi," vypráví P. Leoš Ryška, farář               
a zároveň ředitel TV Noe, o lidech, kteří mu pomáhají s provozem 
farnosti. „Nemusím se starat o nic, co není kněžské. Připravuji lidi na 
svátosti, uděluji je, zpovídám, sloužím mši svatou, křtím - a to je 
moje radost, že mohu být lidem blízko. Při práci, kterou dělám, ani 
nemohu mít farnost, v níž bych neměl oporu," uznává vytížený kněz.  

Před jednadvaceti lety přišel nastálo na místo, kde lidé 
neříkají: „Mělo by se", ale: „Pane faráři, my uděláme. Co si o tom 
myslíte." Stejným způsobem přišel v roce 2005 P. Leoš ke „své" 
současné kostelnici. 

 „Spadla jsem do toho jako sekera do studny," usmívá se 
energická kostelnice Milena Podhorányiová, pro kterou služba 
začala ve chvíli, kdy nečekaně odešla na věčnost její předchůdkyně. 
Ta ještě v sobotu chystala kostel na svatební mši a druhý den 
zemřela. „Paní Milenka, jak jí lidé říkají, přišla na mši a já jí říkám: 
,Nemáme kostelnici', a ona odpověděla: ,Máme, však mě tu vidíte.' 
Nabídla se bez nějakého přemlouvání, abych neměl žádnou starost. 
Tak to tady chodí, lidé mají takovou lásku ke kostelu, že se prostě 
automaticky starají," prozrazuje P. Ryška. 

A závěr? Není…  Snad jen dík a ještě víc prosba… 
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 
 

 

Vstupujeme do Nového roku 2019. Také náš časopis zaznamená 
malou změnu. Již delší čas se rubrika „Ptali jste se“ objevuje 
v Přístavu spíše jen sporadicky, to je však dáno absencí dotazů. 
V této rubrice bude fajn pokračovat, bude-li nač odpovídat. Máte-li 
něco, co se týká naší víry, života z víry, církve, farnosti, apod., 
schránky na dotazy v kostele a v kaplích, podobně jako i e-mailová 
schránka, stále čekají… 
Na druhou stranu: Zdá se, že do jisté míry „vyčerpaným dolem“ je již 
rubrika „Letem světem internetem“. Ta tedy z našeho časopisu 
zmizí. Nahradí ji „Slovníček pojmů“, který vzešel ze zájmu 
kyjovických farníků, a který žádá vysvětlení významu konkrétních 
slov v církvi častěji používaných, leč ne vždy srozumitelných. Tak 
tedy: Začínáme… 
 
CO JSOU TO EXERCICIE A K ČEMU SLOUŽÍ? 
Slovo „exercicie“ pochází z latinských slov exercitia (exercicia) 

spiritualia, což v překladu znamená duchovní cvičení. Jedná se                   
o zpravidla několikadenní duchovní formaci, jejímž účelem je 
prostřednictvím mlčení, naslouchání a rozjímání prohloubit 
duchovní život a vztah s Ježíšem. 
V praxi to znamená, že člověk na několik dní odjede někam 
(zpravidla do exercičního domu), kde  se zúčastní duchovní obnovy 
ve skupině vedené zpravidla knězem či některým z biskupů. 
Duchovní cvičení bývají prožívána v mlčení, samotě s Bohem, 
přednáškách, rozjímáních, osobní modlitbě i ve společných 
bohoslužbách. Víkend nebo dovolená v klášteře patří stále častěji                  
k psychohygienické praxi současných lidí. Exercicie jsou záležitostí 
ještě hlubší: očistnou, prohlubující, povzbuzující. 
Nezkusíte to taky? Místa, termíny, průvodce i cílové skupiny exercicií 
naleznete na odkazu: http://www.exercicie.cz/nabidka.php  



 5

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na Biblické dílo                            11/2018   5.400     5.546     1.250 
Na potřeby diecéze       12/2018   5.560     5.670     1.270 
Kombinovaná*                12/2018 12.800     4.078     2.500 

* v Pusté Polomi na pomoc manželům Seidlerovým po požáru,  

v ostatních vesnicích na opravy kaplí 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 po 31.12. – v 08.00 hod. v Pusté Polomi a v 15.00 hod. v Hlubočci 

bohoslužby na poděkování za uplynulý rok 
 út 01.01. – v 09.00 hod. v Kyjovicích, v 10.30 hod. v Pusté Polomi 

a v 17.00 hod. v Hlubočci novoroční bohoslužby (slavnost Matky 
Boží Panny Marie – zasvěcený svátek) 

 první polovina ledna – Tříkrálové koledování se sbírkou pro 
Charitu 

 pá 04.01. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 04.01. – od 16.00 hod. do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16.50h.) 
 ne 06.01. – slavnost Zjevení Páně; při všech bohoslužbách 

žehnání vody, v Pusté Polomi též křídy a kadidla; vodu si přineste 
s sebou!!! 

 po 07.01. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 st 09.01. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 11.01. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 pá 11.01. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 ne 13.01. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
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 ne 13.01. – 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 

 st 16.01. – v 19.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 18.01. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 

Hlubočci a Podvihově 
 so 19.01. – duchovní obnova s P. Adamem Ruckim; viz níže 
 ne 20.01. – při bohoslužbách sbírka na Komunitní centrum 
 st 23.01. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 25.01. – od 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Podvihově  

farní ples; odjezdy autobusu: 19.15 – Kyjovice, kaple; 19.25 – 
Pustá Polom, parkoviště pod kostelem; 19.35 – Hlubočec,  
za křižovatkou na Podvihov; odjezdy zpět: sledujte v ohláškách! 

 ne 27.01. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 
 
 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA S P. ADAMEM RUCKIM 
 
 

 

Přijměte pozvání na duchovní obnovu farnosti s P. Adamem Ruckim 
v sobotu 19. ledna 2019. 
 
Dopoledne v 10.00 hod. bude na faře program pro mládež cca od 12 
let, odpoledne v 15.00 hod. na faře program pro dospělé (téma pro 
obě skupiny: Eucharistie) a v 16.00 hodin v kostele mše svatá.  
 
Příležitost ke svátosti smíření bude v kostele od 14.00 do 14.45 hod. 
a podle potřeby i po mši svaté.  
 
Jste srdečně zváni a pozvěte i své přátele! 
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SMĚLE DO NOVÉHO ROKU 
 
 

 

A co čekat v Novém roce?  
Pokud jde o farnost, budete muset o prázdninách delší čas 

vydržet bez svého faráře. Budu si totiž dělat potápěčský kurz, abych 
vyhověl přání snoubenců uzavřít manželství na dně Kružberské 
přehrady. 

Když už jsme u svateb, pak je třeba počítat s tím, že od                   
1. ledna 2019 vstupuje v naší zemi v platnost svatební zákon, což 
znamená, že budou u všech farností zřízeny svatební úřady. 
Snoubenci si budou muset s předstihem tří měsíců zažádat                         
o svatební povolení a v den svatby budou muset u svého bydliště 
z bezpečnostních důvodů viditelně umístit novou dopravní značku 
„Pozor, výjezd vozidel svatby!“ Nutné bude též vyvěsit ceduli 
„Svatba povolena“. 

Silniční zákon pak od 1. ledna 2019 umožňuje kněžím při 
cestě k umírajícím používat na autě fialové majáčky a houkačky. 
Jejich použití umožní neomezenou rychlost a absolutní přednost 
v jízdě. Pozor tedy zvláště u výjezdu z farního dvora! 

Změny zaznamenají také bohoslužby. Vždy o 4. neděli 
v měsíci nebude bývat kázání, ale místo něj bude 2x sbírka. 

Je to ještě daleko, ale je třeba již myslet na přípravu dárku k 
 75. narozeninám otce biskupa. Farní lobbista navrhne 
zaměstnancům biskupství, aby se otci biskupovi složili na nové 
varhany, a že by si je chodil poslouchat do Pusté Polomi. Uvidíme… 

No a když už jsme u dění v diecézi, pak také vězte, že otec 
biskup se rozhodl zřídit novou farnost. Bude zřízena v ZOO 
v Ostravě, neboť právě tam bývá v současné době nejvíce křtů:                  
tu žirafy, tu medvěda… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tož tak. Farní časopis vychází den před Silvestrem.                   

Asi jste pochopili, že tento článek už nebyl vážně míněný, 

ale je vpravdě silvestrovský…  
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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
aneb Vybarvěte si jen tak pro radost… 

 

 

 
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


