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MODERNÍ BLAHOSLAVENSTVÍ 
 
 

 

Blahoslavený, kdo se umí smát vlastním chybám a nedostatkům –  
má stále o zábavu postaráno. 
 

Blahoslavený, kdo umí rozeznat horu od krtince –  
ušetří si zbytečné rozčilování. 
 

Blahoslavený, kdo dokáže večer klidně odpočívat a usnout bez 
výčitek svědomí –  

stane se spokojeným člověkem. 
 

Blahoslavený, kdo dokáže naslouchat druhým a mlčet –  
dozví se mnoho nových věcí. 
 

Blahoslavený, kdo sám sebe nebere příliš vážně –  
stoupne v ceně u svých bližních. 
 

Blahoslavený, kdo umí ocenit úsměv a zapomenout na urážku – 
má svou cestu stále ozářenou sluncem. 
 

Blahoslavený, kdo umí brát drobnosti lehce a věci důležité klidně –  
prodlouží si tím svůj život. 
 

Blahoslavený, kdo se snaží chování druhých vysvětlovat v dobrém  
- bude sice považován za naivku, ale je to přiměřená cena  
opravdové lásky. 
 

Blahoslavený, kdo dřív uvažuje, než začne jednat  
a kdo se dřív modlí než začne uvažovat –  

vyhne se mnoha hloupostem a stane se spokojeným  
člověkem. 
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 
 

 

Dnes poslední setkání se 4. přikázáním. Mohli bychom jej 
nadepsat Autorita a veřejná moc. 

Katechismus katolické církve ve čl. 2234 připomíná: „Čtvrté 
přikázání Boží nám předepisuje ctít také všechny, kteří k našemu 
dobru dostali od Boha autoritu ve společnosti. Osvětluje jak 
povinnosti toho, kdo vykonává pravomoc, tak těch, kteří z ní mají 
prospěch.“ 

Jaké jsou tedy povinnosti těch, kdo v obci, kraji, státu, EU, 
apod. vykonávají veřejnou moc? Výstižně to shrnuje Saint Exupery 
v příběhu Malý princ a král: 

 
„Vaše Veličenstvo,“ pravil Malý princ, „prosím o prominutí, že 

se vás ptám.“ 

„Nařizuji ti, aby ses mě ptal,“ řekl honem král. 

„Vaše Veličenstvo, čemu vládnete?“ 

„Všemu,“ odpověděl král velmi prostě. 

„Všemu?“ 

Král rozvážně ukázal na svou planetu, na ostatní planety a na 

hvězdy. 

„Tomu všemu?“ 

„Ano, tomu všemu,“ odpověděl král. 

Byl to totiž vladař nejen absolutistický, ale i vševládnoucí. 

„A hvězdy vás poslouchají?“  

„Ovšem,“ řekl mu král. „Uposlechnou ihned. Nesnesu 

nekázeň.“ 

Taková moc malého prince oslnila. Kdyby on ji měl, viděl by 

ne čtyřiatřicet, ale dvaasedmdesát nebo sto, nebo dokonce dvě stě 

západů slunce v týž den, aniž by musel posunout židli! A poněvadž 

mu bylo trochu smutno při pomyšlení na jeho malou opuštěnou 

planetu, dodal si odvahy a požádal krále o laskavost: 
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„Chtěl bych vidět západ slunce. Udělejte mi tu radost: Nařiďte 

slunci, aby zapadlo.“ 

„Kdybych nařídil generálovi, aby létal od květiny ke květině, 

jako létá motýl, nebo aby psal tragédii, nebo aby se proměnil                       

v mořského ptáka, a generál by rozkaz neprovedl, čí by to byla 

chyba?“ 

„Vaše,“ odpověděl pevně malý princ. 

„Správně. Je třeba žádat od každého to, co může dát,“ odvětil 

král. „Autorita závisí především na rozumu. Poručíš-li svému lidu, aby 

šel a vrhl se do moře, vzbouří se. Mám právo vyžadovat poslušnost, 

protože mé rozkazy jsou rozumné.“ 

„A co ten můj západ slunce,“ připomněl mu malý princ, který 

nikdy nezapomínal na otázku, když ji jednou dal. 

„Budeš mít ten svůj západ slunce. Vyžádám si ho. Ale 

poněvadž umím vládnout, počkám, až k tomu budou příznivé 

podmínky.“ 

„A kdy to bude?“ otázal se malý princ. 

„Hm, hm!“ odpověděl král a podíval se nejprve do tlustého 

kalendáře. „Hm, hm, bude to..., bude to dnes večer asi ve tři čtvrti na 

sedm. A uvidíš, jak jsou mé rozkazy přesně plněny.“ 

 
Katechismus k tomu dodává: Veřejná moc je povinna 

respektovat základní práva lidské osoby a podmínky pro uplatňování 
její svobody. (KKC 2254) 

A co občané? Povinností občanů je spolupracovat 
s veřejnými orgány na budování společnosti v duchu pravdy, 
spravedlnosti, solidarity a svobody. (KKC 2255) Spravedlivá nařízení, 
která jsou ve shodě s Božím zákonem jsme povinni respektovat. 
Nařízení, která by však odporovala požadavkům mravního řádu, 
poslouchat nejen nemusíme, ale přímo nesmíme. Zde platí ono 
biblické: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi.“ (Sk 5,29) Výstižně 
to řekl i papež František: Hranice poslušnosti vůči Bohu je hranicí 

poslušnosti vůči státu.  

Jedná-li autorita k blahu svěřených, zaslouží si úctu. 
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Jen tak pro zajímavost: Víte, že slovo „ministr“ vzniklo 
z latinského slova „ministrare“, což znamená „sloužit“? A že praxe je 
mnohdy jiná? Víte, co k tomu říká sv. Pavel v Bibli? „Na prvním 
místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání 
za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, 
abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové 
zbožnosti a vážnosti.“ (1Tim 2,1-2) Nemáme v tom dluhy? 

 
 

 

 

PTALI JSTE SE 
 
 

 

A máme zde opět jeden z vašich dotazů. Ptá se na vznik 

odpustků, zda existuje nějaký seznam odpustků se stanovením 

jejich délky, dle čeho a kdo je zavedl. 

Vysvětlení, co jsou a k čemu jsou odpustky, tedy odpuštění 
časných trestů za hříchy, bylo otištěno listopadovém čísle Přístavu v  
r. 2018. Možná bude dobře se k tomu článku nejprve vrátit                      
a připomenout si tak znovu jejich podstatu a fungování. 

Pokud jde o historii odpustků, tak ty se poprvé začaly 
objevovat patrně v 11. století. Vycházejí z „moci klíčů“, kterou sám 
Ježíš dal církvi, když její první Hlavě – apoštolu Petrovi řekl: „Tobě 
dám klíče od nebeského království. Co svážeš na zemi, bude 
svázáno na nebi a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ 
(Mt 16,19) 

Forma odpustkové praxe se během dějin měnila, v minulém 
století pak zvláště za pontifikátu papežů Pavla VI. a Jana Pavla II. 
Jednou ze změn je i to, že odpustky se již nepočítají na dny. 
Rozlišujeme pouze plnomocné odpustky (odpuštění všech časných 
trestů za hříchy) a částečné odpustky (odpuštění části trestů). 
Pravidla pro získávání odpustků i seznam skutků, které jsou 
odpustky obdařeny, naleznete v knize Enchiridion odpustků, kterou 
si můžete zapůjčit u svého faráře.  
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 
 

 

PRESBYTÁŘ – Tento pojem pochází z latinského slova „presbyter“, 
což znamená „kněz“ a slovo „presbytář“ neboli „kněžiště“ označuje 
v kostele prostor, který je při bohoslužbě vyhrazen kněžím a těm, 
kdo kněžím při mši svaté přisluhují, tedy ministrantům. Je to prostor 
v přední části kostela. Je od ostatního prostoru zpravidla vyvýšen 
stupněm (stupni) a nachází se v něm zvláště oltář, na kterém je 
slavena oběť mše svaté, ambon, od kterého je hlásáno Boží slovo                         
a sedadlo,   odkud kněz řídí bohoslužbu.        Zpravidla je zde i svatostánek. 
 
 

 
 
 

PASTORAČNÍ BILANCE ROKU 2018 
  
 

Stalo se již dobrým zvykem v únorovém čísle farního časopisu 

ohlédnout se za životem farnosti v několika číslech. Učiňme tak                          

i dnes. 

 
 

Pod Pustou Polom jsou zahrnuti také farníci ostatních obcí, 

jimž byly svátosti a svátostiny uděleny ve farním kostele. 

 

Ve farnosti bylo v loňském roce rozdáno cca 10.000 svatých 
přijímání, 115x byla nemocným a seniorům udělena svátost 
pomazání nemocných, do náboženství se (k tomuto školnímu roku) 

 
křty svatby 1. sv. přij. pohřby 

P. Polom 6 1 2 9 
Kyjovice 1   1 
Hlubočec  1  3 
Podvihov    3 
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přihlásilo 58 dětí a mládežníků. U oltářů našeho kostela a kaplí 
sloužilo 18 ministrantů a zpívaly 3 scholy o celkovém počtu asi 25 
členů. Máme též instrumentální scholu pro bohoslužby s dětmi                 
a liturgický sbor mladých pro větší slavnosti ve farním kostele. 
Varhanickou službu vykonávalo 6 varhaníků, Eucharistii při 
bohoslužbách spolu s knězem podávali a nemocným donášeli                      
3 akolyté, náboženství spolu s knězem vyučovala také 1 katechetka. 
Kostel i všechny kaple mají své kostelníky. Samozřejmostí je též péče 
farníků o svůj kostel i kaple.  

 
Poděkování patří všem, kteří po pastorační i ekonomické 

stránce vnímají farnost jako svou rodinu, o kterou je třeba 
společnými silami pečovat. Toto poděkování je opět i novou 
prosbou… 

 
 

 

 

EKONOMICKÁ BILANCE ROKU 2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zvláště náročný byl uplynulý rok zvláště po stránce budování                     
a údržby objektů a jejich vybavení. Posuďte sami:  
 
Příjmové položky 
 

 
 

(v Kč) 
zůstatek 

k 1.1.2018 
sbírky, 
dary 

příspěvek 
obce 

Státní 
podpora 

 ostatní 
příjem 
celkem 

Pustá 
Polom 

693.140 902.054 200.000 2.353.880 133.117 3.589.051 

Kyjovice 279.158 222.389 0 0 0 222.389 

Hlubočec 114.191 79.127 0 0 0 79.127 

Podvihov 72.414 12.952 0 0 0 12.952 
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Výdajové položky 
 

(v Kč) 
odeslané 

sbírky 
ostatní výdaje  

za rok 2018 
zůstatek 

k 31.12. 2018 

Pustá Polom 146.196 3.219.841 916.154 

Kyjovice 106.627 53.978 340.942 

Hlubočec 25.442 21.512 146.364 

Podvihov 0 4.684 80.682 

 
Kromě odeslaných (průběžně zveřejňovaných) sbírek a běžných 

režijních nákladů spojených s životem farností jsou nejvyšší výdaje 
farností tvořeny také těmito položkami: 
 
PUSTÁ POLOM 
2.428.349 Kč Výstavba Komunitního centra 

238.359 Kč 3. etapa restaurování hlavního oltáře 
210.819 Kč Oprava kaple u fary 
202.541 Kč Úprava soklu kolem kostela  

20.550 Kč Desátek (50%) 
19.965 Kč Nátěr oken a dveří fary 
21.381 Kč Účet za elektřinu – kostel 
12.993 Kč Účet za plyn na faře (50%) 

4.819 Kč Účet za elektřinu – fara (50%) 
 

 
 

KYJOVICE 
16.440 Kč Desátek (40%) 
10.394 Kč Účet za plyn na faře (40%) 

9.907 Kč Účet za plyn v kapli 
4.993 Kč Účet za elektřinu v kapli 
3.856 Kč Účet za elektřinu – fara (40%) 
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HLUBOČEC 
11.218 Kč Účet za elektřinu v kapli  

– obsažené náklady na venkovní osvětlení jsou přeúčtovány na obec 
4.110 Kč Desátek (10%) 
2.599 Kč Účet za plyn na faře (10%) 

963 Kč Účet za elektřinu – fara (10%) 
 
PODVIHOV 

554 Kč Účet za elektřinu v kapli 
 

připravil Ing. Marek Nigút 
 

 
 

 

VÝHLED NA ROK 2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

A co plánujeme? 
 

PUSTÁ POLOM:  
Chceme pokračovat v budování komunitního centra a – podaří-li se 
získat dotaci – budeme pokračovat i v restaurování hlavního oltáře. 
 

KYJOVICE: 
Pro tento rok zamýšlíme především opravu podlah lavic a úpravu 
vnějšího prostoru před sakristií. Na základě domluvy s obcí a též 
podaří-li se obci získat dotace, rádi bychom přistoupili k opravě 
interiéru kaple. 
 
HLUBOČEC: 
V plánu je zakoupení nového stolu do sakristie. Je též potřeba 
opravit střechu lodi kaple. Vzhledem k předpokládané výši investice 
3.000.000 Kč bude ale obec Hlubočec nejprve hledat vhodný dotační 
titul. 
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PODVIHOV: 
Plánuje se sanace venkovního i vnitřního zdiva kaple. Městská část 
Opava-Podvihov se na tuto akci rovněž pokusí získat dotaci.   

 
 

 

 

RENOVACE BETLÉMU V KYJOVICKÉ KAPLI 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Miroslavě Rychtářové                  
a panu Václavu Havrlantovi za obnovu a renovaci betlému v naší 
kapli. Paní Rychtářová obnovila všechny postavičky a zvířátka                    
v betlému. Byla to velmi titěrná a náročná práce. Nejprve musela 
všechny figurky odmastit, opatrně ručně obrousit a nanést novou 
barvu a zlatěnku. Neméně náročnou práci provedl pan Havrlant při 
renovaci příbytku svaté rodiny. Vše očistil a vyrobil a natřel novou 
střechu. Do budoucna plánuje vyrobit střechu šindelovou. 
Poděkování patří i těm, kteří dali podnět k této renovaci. 
 
Za všechny kyjovické farníky děkuje 

Anna Fojtíková 
 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 čt 31.01. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 

smíření a v 17.00 hod. mše svatá  
 pá 01.02. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 01.02. – od 16.00 hod. do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16.50h.) 
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 so 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice); oslava 
svátku společná při mši sv. v Pusté Polomi v 08.00 hod.; při mši 
svaté žehnání svící; svíce si přineste a nechejte u sebe! 

 ne 03.02. – v závěru bohoslužeb: svatoblažejské požehnání 
 čt 07.02. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 pá 08.02. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 pá 08.02. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 ne 10.02. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté 

Polomi na Komunitní centrum 
 ne 10.02. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 10.02. – 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 13.02. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 pá 15.02. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 

Hlubočci a Podvihově 
 ne 24.02. – při bohoslužbách sbírka na Svatopetrský haléř 
 ne 24.02. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
ZMĚNA DOMÉNY WEBOVÝCH STRÁNEK  
Upozorňujeme všechny farníky a přátele naší farnosti, že 
z provozních a praktických důvodů byla změněna doména webových 
stránek naší farnosti. Stránky naleznete na adrese: 
farnost.pustapolom.cz   
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 
 
 
 

 
 

Babička přijde s malou vnučkou do kostela, a protože se právě 
zpovídá, říká: „Maruško, tady mě pěkně počkáš. Já si zajdu tam do 
toho domečku a za chvilku se vrátím.“ Po návratu se k ní Maruška 
nakloní a povídá: „Babi, mně se chce taky!“   
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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 

 


