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Pravá láska nehledá vlastní zisk. 
Kdo ho hledá, ten nezná pravou lásku. 

 (Sv. Ignác z Loyoly) 
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PŘEHRADA 
 
 

 

Na jaře mě baví 
stavět na potoce malé                    
(i větší) přehrady, 
přesměrovávat tok stružek 
tajícího sněhu do jedné 
zdrže. Voda v přehradě se 
pomalu vzduje proti toku, 
jakoby zklidní, tiše stoupá, 

aby nakonec s protržením přehrady svou první vlnou protáhla                    
a pročistila koryto pod ní od listí a usazenin, s kterými jinak slabý 
proud hnout nedokáže. 

 

Tak nějak působí i doba postní. Přehradíš cesty, kterými 
běžně utíká síla a čas – omezíš sledování televize, brouzdání 
internetem, vysedávání u počítačových her, svou energii 
přesměruješ do ticha a necháš zvolna stoupat hladinu modlitby ve 
svém dnu. Ty se zklidníš a tvá mysl se modlitbou vzedme. Kousek 
dál, než ke včerejší večeři. To ti dá možnost vidět lépe své povinnosti 
a hlouběji zpytovat svědomí do minulosti. Potom dobrá svatá 
zpověď a budeš připraven na jásavé Aleluja Veliké noci, kdy bude 
protržena hráz smrti a zadržovaná milost se vylije v plnosti, aby před 
tebou svou vlnou pročistila cestu.  

 

Půst nemá smysl sám v sobě. Je přípravou, pomocí, 
pravidelnou revizí, abychom se mohli znovu rozběhnout k oceánu 
Boží lásky. Nemáš vůli přehradit své obvyklé cestičky? Tak si dopřej 
luxus drobných sebezáporů a odříkání v jídle. Uvidíš, že to 
v duchovním snažení půjde lépe! 

 
P. Marek Miškovský 

(převzato z časopisu Tarsicius) 
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   IMPULSY PAPEŽE FRANTIŠKA PRO POSTNÍ DOBU 
 
 

 

Pro postní dobu nabízí papež František možnost, jak konkrétně 
projevit lásku! 
1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný! 
2) Děkuj (i když nemusíš). 
3) Řekni druhému, že ho máš rád. 
4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den. 
5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou. 
6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje. 
7) Povzbuď někoho. 
8) Uznej úspěchy a kvality druhého. 
9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému. 
10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout. 
11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu. 
12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe. 
13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma. 
14) Pomoz druhému překonat jeho potíž. 
15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého). 
 
 
 
 

Další způsob postu: 
1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile. 
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností. 
3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí. 
4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem. 
5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha. 
6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života. 
7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou. 
8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí. 
9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým. 
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením. 
11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým. 

... a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem... 
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BOŽÍ HLAS ZBAVUJE MOCI SYČÍCÍ ŠEPOT 
 
 

 

Když naslouchám zpovědi, je to možná místo, kde nejsilněji 
pociťuji, jak jsem jako kněz zapotřebí. Když naslouchám zpovědi, 
jsem pokaždé Bohu vděčný, když mohu lidem říci, že se nemusí 
obávat obrátit se, že nemusí být neodvratné znovu a znovu upadat 
do starých způsobů a vzorů chování, že pokažené dětství nemusí tížit 
jako nezrušitelná kletba. Že je tu někdo, kdo je umí před zlým 
nepřítelem obhájit. Vždy se vyplatí znovu se obrátit. 

Obrácení se vyplatí. Neboť existuje hlas, který je hlasitější 
než našeptávání zlého nepřítele. Je to hlas Boží, který má nejvyšší 
autoritu: „Toto je můj milovaný syn." To řekl hlas z nebe, když byl 
Ježíš pokřtěn. Nemusím sám nacházet slova proti neprůhlednému, 
nejednoznačnému zlu. Boží hlas zbavuje moci syčící šepot... 

z knihy Heinera Wilmera To jsi můj Bůh? 
 

Ano, zvláště v době postní jsme zváni k prožití svátosti smíření. 

Zpovídat se v naší farnosti bude po celou dobu postní (nebude-li 

ohlášeno jinak) před všemi bohoslužbami ve všední dny a v Hlubočci 

také před nedělní mší svatou. Rozšířené příležitosti pak budou 

zvláště na začátku a na konci postní doby. 

  

Přijměte pozvání ke svátosti smíření jako k vykročení do doby 

zvláštní práce na sobě: 
 

Hlubočec Čt  28/02 1630 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Kyjovice Pá 01/03          1600 – 1650 h.  
Pustá Polom Po 04/03 0630 – 0650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Kyjovice St 06/03          1515 – 1620 h.  
Pustá Polom St          06/03 po mši svaté  
Pustá Polom Čt 07/03 1630 – 1650 h. + podle potřeby po mši sv. 
Hlubočec Ne 10/03 0645 – 0720 h.            
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 
 

V cyklu našich zamyšlení nad Desaterem jsme pomalu ale 
jistě opustili čtvrté přikázání. Před námi je přikázání páté: Nezabiješ! 
Je hodně obsáhlé. Mluví o ochraně života od jeho úplného počátku 
až po jeho přirozený závěr, o ochraně zdraví, vztahů, přírody, lidské 
duše. Pojďme do něj společně nahlédnout. 

Dnes se budeme zamýšlet nad lidským životem v jeho 
úplném počátku. 

My křesťané věříme, že člověk je člověkem od chvíle početí. 
Často mladým lidem kladu otázku: Jaký je rozdíl mezi člověkem 
v plné síle a starcem? Pouze ve stádiu vývoje. Jaký je rozdíl mezi 
dospělým člověkem a dítětem? Pouze ve stádiu vývoje. A jaký je 
rozdíl mezi narozeným a nenarozeným dítětem? Pouze ve stádiu 
vývoje. Lékařská věda jasně svědčí o tom, že už ve chvíli početí je 
v zárodku jasně zakódováno vše podstatné: pohlaví, barva očí, barva 
vlasů, tělesná výška, apod. Pak se vše už pouze vyvíjí.  

My křesťané navíc věříme, že právě ve chvíli početí dává Bůh 
člověku nesmrtelnou duši. A to je věc také velmi závažná. Proto 
biskup Robert Hermann, správce diecéze St. Louis v USA napsal 
v jednom pastýřském listu i tato závažná slova: „Den posledního 

soudu se blíží. Těch 47 milionů dětí, které náš národ zabil potratem, 

žije. My jsme sice usmrtili jejich těla, ale jejich duše žijí. Až náš Pán 

opět přijde, mohou tyto děti přijít s ním, aby nás soudily. Hůře ještě, 

Ježíš nám řekl, že cokoli jsme učinili jednomu z jeho nejmenších 

bratří, učinili jsme jemu. Jak odpovíme, až uslyšíme: ´Byl jsem 

v mateřském lůně, ale ty jsi mě zabil!´…?“ 

Co je to umělý potrat? Řeznické zabití nevinného, 
bezbranného a nepokřtěného tvorečka. Začtěme se do zkušenosti 
MUDr. Marie Svatošové:   

Letos by oslavil padesátiny. Dnes mohl mít dospělé děti, 

možná i první vnoučata... 
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Mně bylo tehdy šestnáct. Plná ideálů jsem studovala 

zdravotnickou školu v Náchodě. V onen pro něho osudný den jsem se 

měla v rámci povinné praxe na operačním sále tamní gynekologie 

„jen dívat“, jak jde lékaři práce od ruky. Zatímco anesteziolog pro

bouzel první ženu z narkózy, sestra vysunula z operačního stolu 

jakýsi zakrvavený odpadkový koš ve tvaru šuplíku. Vrazila mi jej do 

ruky a rozkázala: „Běž to vylít do záchodu! Dělej!“ 

Po chvíli bušila na dveře kabinky a křičela: „Kde s tím jsi, ty 

náno pitomá, nezdržuj!“ Ze šuplíku na mě vyčítavě hleděly dvě velké 

chlapečkovy oči. Vedle utržené hlavičky v louži krve plavala 

pochroumaná žebírka. Ručka se zaťatou pěstičkou jako by mi hrozila. 

Srdíčko, které ještě před chvílí pravidelně tepalo, se už nepohnulo… 

Celá jsem se roztřásla. Slzy tekly do šuplíku, bušení na dveře 

neustávalo, nadávky nabývaly na intenzitě. 

Nakonec jsem odemkla. Dostala jsem záhlavec, sestra mi 

vztekle vytrhla šuplík z ruky, vykonala, co jsem nedokázala vykonat 

já, a spěchala na sál, aby všechnu tu „práci“ vůbec do oběda 

když jsem je tak zdržela. 

jsem studovala 

zdravotnickou školu v Náchodě. V onen pro něho osudný den jsem se 

měla v rámci povinné praxe na operačním sále tamní gynekologie 

„jen dívat“, jak jde lékaři práce od ruky. Zatímco anesteziolog pro-

a z operačního stolu 

jakýsi zakrvavený odpadkový koš ve tvaru šuplíku. Vrazila mi jej do 

Po chvíli bušila na dveře kabinky a křičela: „Kde s tím jsi, ty 

leděly dvě velké 

louži krve plavala 

pochroumaná žebírka. Ručka se zaťatou pěstičkou jako by mi hrozila. 

Srdíčko, které ještě před chvílí pravidelně tepalo, se už nepohnulo… 

líku, bušení na dveře 

Nakonec jsem odemkla. Dostala jsem záhlavec, sestra mi 

vztekle vytrhla šuplík z ruky, vykonala, co jsem nedokázala vykonat 

já, a spěchala na sál, aby všechnu tu „práci“ vůbec do oběda stihli, 
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Ano, to svědectví je výstižné. Ještě výstižnější však jsou dva 
dokumenty, které jsou volně dostupné na internetové stránce 
www.tv-mis.cz. Nesou název Němý výkřik a Svoboda volby. Jedná 
se nejen o popis průběhu potratu, ale také in natura záběry různých 
způsobů potratu samotného a také jeho výsledků. Myslím, že tyto 
dokumenty by měli vidět všichni, kteří říkají, že je to „jen zákrok“, že 
vlastně o nic nejde. Měli by jej vidět i všichni ti, kdo nad myšlenkou 
potratu balancují. Prostě: Aby věděli, co čeho jdou. Kéž toto 
zamyšlení i tyto dokumenty pomohou zachránit nenarozené dětské 
životy… 

 
 

 

PTALI JSTE SE 
 

Abychom získali přísliby a zaslíbení Pána Ježíše při slavení 

prvních devíti pátků v měsíci a prvních devíti sobot v měsíci, je 

zapotřebí vykonat je po sobě. Pokud z vážných důvodů /např. 

zdravotních/ nemůžeme uskutečnit jednu smírnou pobožnost, 

začínáme s pobožnostmi znovu po devět měsíců? 

Ježíšovy přísliby spojené s novénou devíti prvních pátků                  
a prvních sobot v měsíci jsou veliké. Kdo neví, oč jde, jistě vše 
nalezne na internetu. Možná se k nim někdy dostaneme                                
i v promluvě. 

Ale zpět k dotazu: Těžko říct. Možná je to součást Boží 
pedagogiky. Ježíš jistě chce, abychom stále usilovali a vytrvali. 
Osobně jsem přesvědčen o tom, že ani Ježíš, ani Maria nemožnosti 
nežádají a neodpírají byrokraticky své milosti jen proto, že pro 
někoho bylo nemožné dodržet bez přerušení řetězec prvních pátků 
či sobot „po sobě jdoucích“. Na druhou stranu bych ale i tak trochu 
varoval před magickým vnímáním této jistě chvályhodné novény, 
kdy by si člověk řekl: „Mám splněno a Bože, starej se, já už se starat 
nemusím.“ To by bylo docela zcestné. Což takhle trvale a celoživotně 
ctít všechny první pátky i soboty v měsíci, a usmiřovat Ježíšovo                          
i Mariino Srdce za všechny urážky a nevděk? 
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 
 
 
 

KONKLÁVE – je to shromáždění kardinálů volící nového papeže. 
Zúčastnit se konkláve je povinností všech kardinálů, kteří v den smrti 
nebo odstoupení papeže nepřekročili věk osmdesáti let. 
 
 
 

 

ČÍM ŽIJEME 
 
 
 
 

Přišel opět čas ohlédnout se zpět. Čím žila naše farnost? 
Ekonomická rada farnosti jako projev vděčnosti za Boží 

požehnání při opravách a budování ve farnosti v listopadu rozhodla 
finančně přispět na vybudování jednoho zastavení Křížové cesty na 
poutním místě Maria-Hilf. V polovině listopadu byl tedy zaplacen 
dar 15.000 Kč na vybudování 12. zastavení Křížové cesty „Ježíš na 
kříži umírá.“ Až se jednou u něj zastavíte, můžete u něj prosit za 
šťastnou smrt svoji i svých drahých. Bude to „naše“ zastavení… 

V sobotu 1. prosince čtyřicet dětí a mládežníků z náboženství 
vyrazilo opět na výlet do trampolínového centra v Ostravě                          
a náležitě si toho užili. 

Do adventu jsme vstoupili nejen výrobou a žehnáním 
adventních věnců, ale 2. prosince též adventním koncertem, který 
zorganizovala obec Hlubočec ve spolupráci s instrumentální scholou 
naší farnosti a místní Mateřskou školou. Byl to benefiční koncert, 
jehož výtěžek, stejně jako výtěžek následujícího jarmarku, který činil 
souhrnně 11.758 Kč, putoval pro organizaci Mary´s Meals, která se 
zabývá projekty školního stravování v nejchudších zemích světa. 
Velký dík všem organizátorům, účinkujícím i přispívajícím! 

Již tradičně nás adventem provázely roráty pro děti. Letos 
jsme při nich připravovali dar pro Ježíše k jeho narozeninám. 
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V sobotu 15. prosince proběhlo v kapli v Podvihově žehnání 
nového zvonu, který pro místní kapli pořídila městská část Opava – 
Podvihov, které za to náleží velký dík. 

Svatý Pavel nás učí: „Neste břemena jeden druhého, a tak 
naplníte zákon Kristův.“ Chtěli jsme se o to pokusit i my. A tak jsme 
ve farním kostele v neděli 16. prosince sbírkou, která vynesla 12.800 
Kč, alespoň trochu pomohli našim farníkům manželům Seidlerovým, 
které postihl požár. 

Velké poděkování patří také všem, kdo připravili a vyzdobili 
náš kostel a naše kaple k vánočním svátků. Dík též všem 
spolupracovníkům liturgie, především za krásné zpěvy. Provázely 
nás zpěvy barokní i moderní a samozřejmě též klasické koledy. Je 
třeba poděkovat rovněž všem kněžím, kteří na přelomu roku 
obětavě zastupovali vašeho faráře v době jeho nemoci, takže 
bohoslužby mohly být zachovány v plném rozsahu. 

Poděkování si zaslouží i všichni organizátoři, vedoucí 
skupinek i koledníci Tříkrálové sbírky pro Charitu, stejně jako 
všichni, kteří přispěli. Jak jsme si letos vedli? V Pusté Polomi se 
vykoledovalo 72.820 Kč, v Kyjovicích 55.537 Kč, v Podvihově 26.652 
Kč a v Hlubočci 20.982 Kč, v celé farnosti tedy celkem 175.991 Kč. 
Připojme i Budišovice s částkou 34.761 Kč. 

Děkujeme i obci Pustá Polom za další dar 200.000 Kč na 
vybudování Komunitního centra, který 10. ledna „přistál“ na našem 
účtu. 

A co nového v Komunitním centru? Máme již udělány 
rozvody elektřiny, plynu a topení. Práce se nezastavily ani v zimě. 

V sobotu 19. ledna se uskutečnila další duchovní obnova 
farnosti s P. Adamem Ruckim. Zúčastnilo se jí asi 40 farníků                      
a zabývali jsme se při ní tím nejcennějším, co máme – Eucharistií. 

No a 25. ledna se uskutečnil další farní ples. I zde dík všem, 
kteří jej připravili a na něm spolupracovali. Účastníků bylo letos 
méně, protože se o jednom víkendu střetly téměř všechny plesy 
v okolí, ale zase na druhou stranu – prý byl takový pohodový…  
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na Komunitní centrum               01/2019 7.230     5.573     1.800 
Na opravy*                    02/2019 7.236     4.792     2.250 

*  v Pusté Polomi na Komunitní centrum, v ostatních vesnicích na opravy kaplí 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

 st 27.02. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 čt 28.02. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 

smíření a v 17.00 hod. mše svatá  
 pá 01.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 01.03. – od 16.00 hod. do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16.50h.) 
 pá 01.03. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 pá 01.03. – v 17.45 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  

univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Křesťan a darování 
orgánů, darování těla na pokusy, pohřeb do země či kremace 
v dnešní době; zváni jsou i zájemci z okolních obcí farnosti 

 so 02.03. – od 08.30 hod. výlet pro děti a mládež z náboženství 
do Aquaparku v Kravařích; rodiče a školáci byli informováni 
zvláštním listem 

 ne 03.03. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 03.03. – 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 06.03. – Popeleční středa; den přísného postu; mše svaté                   
s udílením popelce v 16.30 v Kyjovicích a v 18.00 h. v P. Polomi; 
příležitost k přijetí sv. smíření na začátku postní doby: viz str. 4 
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 pá 08.03. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova s udílením popelce a se 
svatým přijímáním; pak návštěvy nemocných na pokojích  

 ne 10.03. – v Hlubočci v 07.30 hod. mše sv. a po ní možnost 
přijmout popelec pro ty, kdo nemohou na Popeleční středu 

 od ne 10.03. – po bohoslužbách v Pusté Polomi se zapisují 
úmysly mší svatých na duben až červen 2019 

 pá 15.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově; předvelikonoční návštěvy – nahlaste ty, 
kdo nejsou navštěvováni pravidelně!!! 

 ne 17.03. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté 
Polomi na Komunitní centrum  

 út 19.03. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, patrona 
šťastné smrti; oslava svátku společná při mši sv. v Pusté Polomi 
v 17.00 hod. 

 st 20.03. – v 19.00 hod. na faře příprava biřmovanců 
 čt 21.03. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 22.03. – v 17.35 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  

univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma bude upřesněno 
 pá 29.03. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 noc ze so 30.03. na ne 31.03. – přechod na letní čas; ručičku 

hodin si posuneme o 1 hodinu dopředu 
 ne 31.03. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 31.03. – 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 

 ne 31.03. – vyjde další číslo farního časopisu 
 ne 31.03. – pravděpodobně (dle počasí) venkovní Křížová cesta 

v Bílovci (nově vybudovaná) zvláště pro rodiny s dětmi; sledujte 
nedělní ohlášky!!! 

 pobožnost Křížové cesty bude bývat během postní doby                      
(nebude-li oznámeno jinak) o nedělích v Kyjovicích v 08.20 h., 
v Hlubočci a v Pusté Polomi ve 14.00 hod., v Podvihově v pátky 
v 16.30 hod. 
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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 


