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Matka je nádherná bytost,  
která nosí dítě devět měsíců ve svém lůně, 

dva roky v náručí a celý život v srdci… 
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MOJE „OTRAVNÁ“ MÁMA 
 
 

 

Jednoho dne, až budou moje děti dost velké na to, 
aby pochopily logiku, podle níž postupuje rodič, 
řeknu jim to, co mi řekla moje „otravná" máma: 
 
• Milovala jsem tě dost na to, abych se mohla 
zeptat, kam jdeš,  s kým a kdy se vrátíš.  

• Milovala jsem tě dost na to, abych mlčela a nechala tě samého 
zjistit, že tvůj nový nejlepší přítel je podlézavec a pochlebovač. 
• Milovala jsem tě dost na to, abych nad tebou stála hodinu, dokud 
si neuklidíš svůj pokoj (což ti jinak normálně trvá necelých 15 
minut). 
• Milovala jsem tě dost na to, abych ti dovolila vidět můj hněv, 
zklamání, bolest a slzy v očích. Víš, děti musí vědět, že jejich rodiče 
nejsou dokonalí! 
• Milovala jsem tě dost na to, abych  tě donutila vzít odpovědnost 
za své činy. A když jsem tě musela někdy opravdu hodně potrestat, 
skoro mi to zlomilo srdce. 
• Ale hlavně, milovala jsem tě dost na to, abych  ti  řekla „NE“,                      
i když jsem věděla, že mě za to budeš nenávidět. To byly ty nejtěžší 
boje ze všech. Jsem ráda, že jsem je vyhrála, protože na konci jsi 
vyhrál především ty. A jednoho dne, až budou tvoje děti dost velké 
na to, aby pochopily logiku rodiče, řekni jim to, co ti pořád dokola 
říkala tvoje „otravná" máma. 
 
Tak co, byla moje máma „otravná"? A tvoje? 
Moje byla. Měli jsme tu „nejotravnější" mámu na celém světě! 
Zatímco jiné děti měly ke snídani nugetu, salám nebo byly bez 
snídaně, my jsme musely jíst chleba, máslo, med, sýr a marmeládu. 
Když ostatní spolužáci měli na oběd sušenky, párky v rohlíku, 
hamburgery, hranolky a kofolu, nám máma připravila polévku                  
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a k tomu normální, úplně obyčejná jídla, nebo nám zaplatila obědy 
ve školní jídelně. A to už si určitě domyslíš sám, že i večeři jsme měli 
úplně obyčejnou a taky úplně jinou než ostatní.  
 

A teď POZOR! Naše máma musela VŽDY, a to bych podtrhl, vždy 
vědět, kde jsme. Znala naše přátele a chtěla vědět, kam jdeme a co   
s nimi děláme. Když jsme řekli, že se vrátíme za hodinu, žádala, 
abychom byli doma za hodinu. Mohli jsme přijít samozřejmě i dříve, 
ale NIKDY ne později!  
 

Stydím se to přiznat, ale dokonce si dovolila porušit zákon, který 
zakazuje práci dětem tím, že my doma jsme museli DENNĚ, opakuji 
denně, pracovat! Jenom pro dokreslení: Myli jsme nádobí (ne, 
opravdu žádná myčka!), stlali si postele, naučili se vařit jednoduchá 
jídla, vysávali, prali si ponožky, vynášeli smetí a jiné podobné 
ponižující práce. Já osobně jsem přesvědčený, že když v noci máma 
ležela v posteli, přemýšlela, jaké práce pro nás ještě vymyslí.    
                 

Vždy žádala, abychom mluvili čistou pravdu. Celou pravdu a nic 
jiného, jen pravdu. Zatímco jsme vyrostli a byli dospělí, no dobře, 
skoro - byli jsme puberťáci, dokázala nám číst myšlenky a měla oči               
i vzadu. Tehdy jsme měli už fakt hodně těžký život! Máma 
nedovolila, aby na nás přátelé zvonili zdola, ale museli přijít až ke 
dveřím, aby je poznala. Zatímco jiní randili už ve 12 či 13, my jsme 
museli čekat až do 16. Kvůli naší mámě jsme, jak vidíte, zmeškali 
velmi mnoho věcí, které zakusily jiné děti. My jsme, my jsme... Kvůli 
naší mámě jsme opouštěli domov jako vzdělaní, čestní dospělí.                    
A víte co? Snažíme se být stejně otravní rodiče, jako byla naše 
SKVĚLÁ máma. 
Když o tom teď přemýšlím, myslím, že dnešní svět je vzhůru 
nohama. Prostě není dost „otravných" maminek... 
 

Jeden z vděčných synů otravné mámy, vlastně teď už taky otravný 
táta.  

převzato z časopisu IN 
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 
 

 

V našem vzdělávacím cyklu na pokračování jsme se dostali až 
k 5. přikázání – Nezabiješ! Potřetí dnes ještě zůstaneme u ochrany 
života v jeho úplném počátku. K faktům z minulého čísla přidejme 
ještě zkušenost jedné zraněné maminky, která byla zveřejněna 
v jednom z posledních čísel oběžníku Hnutí pro život. 

 

Z VESELÉ HOLKY JEN HROMÁDKA NEŠTĚSTÍ 
Chtěla jsem se s vámi podělit o mou zkušenost a zároveň tím 
upozornit další ženy, aby vše důkladně zvážily, než půjdou na potrat. 
Zároveň si myslím, že v České republice lékaři neupozorňují na 
případné reakce, deprese a psychické problémy, které pak pře-
trvávají řadu let. Lékařská péče je u nás na vysoké úrovni, ale 
psychikou se bohužel nikdo moc nezabývá. 
Já jsem si ve čtyřiceti moc přála třetí dítě, manžel svolil, ale jen asi 
na půl roku. Samozřejmě se miminko nedařilo, tak jsem ho vždycky 
umluvila a tak to šlo dva roky. Jednoho dne mi řekl, že už se na to 
opravdu necítí, že už dítě nechce. A v tom se to stalo, já najednou 
otěhotněla. Manžel byl v šoku a dítě už nechtěl, necítil se na to. 
Já jsem si zpočátku říkala, že to malé nedám, že se stal konečně 
zázrak, ale když jsem svého muže viděla nešťastného a zoufalého, 
měla jsem výčitky svědomí, že je vše proti jeho vůli a vlastně je to 
má chyba, že jsem na něj příliš naléhala. Tak jsme spolu ještě oba 
zašli k naší paní doktorce na gynekologii. Mluvila s námi oběma 
dlouho, ukázala manželovi ultrazvuk, kde bylo slyšet srdíčko, ale byl 
absolutně proti. Nechala jsem si čas na rozmyšlenou ještě asi čtrnáct 
dnů a doma jsem jen brečela a brečela. 
Ten tlak byl doma nesnesitelný, ani má rodina mě nepodpořila, tak 
jsem nakonec souhlasila a šla na potrat. Ještě na sále jsem tak 
strašně brečela, že se mě pan doktor několikrát ptal, zda s tím 
opravdu souhlasím. Ta představa, co by mě doma čekalo za nervy, 



 5

mě absolutně pohltila a já nedokázala odpovědět. Jen slyším slova 
sestry: „Pane doktore, již není čas!" 
Tehdy jsem měla úraz a tak jsem nemohla chodit, nemohla jsem 
nikam zajít a požádat o pomoc. Také mi vlastně tenkrát nikdo neřekl, 
co se mnou tento zákrok udělá. Myslela jsem si a doufala, že po něm 
bude všechno jako dřív, ale nebylo. Nastalo psychické peklo. 
Na potratu jsem byla v listopadu 2015 a dodnes trvají deprese, 
výčitky, trápení. Nedá se to popsat slovy. Dokud to člověk nezažije, 
tak neví. Z veselé holky se stala hromádka neštěstí. Kdybych mohla 
vrátit čas, už bych to nikdy neudělala! Stále si připomínám, kdy by 
mělo miminko narozeniny, jak by bylo velké. Nevím, jestli třeba čas 
vše zahojí, ale myslím, že ne, ta rána zůstane do konce života. 
Chtěla bych touto cestou říci všem maminkám, které o potratu 
uvažují, ať vše důkladně zváží, pak už není cesty zpět! Třeba odchod 
mého miminka pomůže jinému miminku, aby se mohlo narodit. 
Pokud toto čte nějaký lékař, prosím, upozorňujte ženy na případná 
postabortivní psychická traumata. 

Renáta 
 
 

 

 

SLOVNÍČEK POJMŮ 
 
 

 

Z vámi zadaných pojmů, které prosíte objasnit, vybírám dnes pojem 

„nuncius“. 

 

Kdo je to nuncius? Apoštolský nuncius je reprezentant Svatého 
stolce, který má v hostující zemi pozici velvyslance a udržuje v ní 
oficiální styky s Vatikánem. Není to však jen diplomat. Je to též 
duchovní pastýř. Je jakousi „spojkou“ mezi Svatým stolcem                         
a biskupy, potažmo celou místní církví. Současným nunciem v České 
republice je  arcibiskup Charles Daniel Balvo, rodák z Brooklynu                
v USA. 
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ČÍM ŽIJEME 
 
 

 

A jaké byly uplynulé týdny v naší farnosti? 
22. února jsme dostali z Ministerstva kultury příslib dotace 

200.000 Kč na (snad už předposlední) etapu restaurování hlavního 
oltáře v našem farním kostele. 

O den později jsme s ministranty vyrazili na malý výlet. 
Tentokrát si kluci užili motokáry v Ostravě. 

V neděli 24. února nám začala ve farním kostele Velká 
kostelnická krize. Díky ochotným farníkům však neměla dlouhého 
trvání. Více se dovíte v následujícím příspěvku. 

6. března jsme vstoupili do postní doby. Velký dík patří všem, 
kteří ji chtěli prožít jako dobu skutečné práce na sobě a začali ji 
svátostí smíření už v jejím úplném počátku. 

Hezkou postní akcí byla 
v neděli 31. března venkovní 
Křížová cesta. Asi čtyřicítka 
převážně mladých lidí se za 
Kristem vydala tentokrát nově 
zbudovanou Křížovou cestou u 
Bílovce.  

 

O víkendu 5.-7. dubna pak naši mládežníci vyrazili na letošní 
Diecézní setkání mládeže s našimi biskupy, které se tentokrát 
uskutečnilo ve Frýdku. Z celé diecéze se jich sešlo asi pět set. Má to 
něco do sebe být spolu a prožít, že zdaleka nejsme jako věřící sami! 

8. dubna jsme dostali další milou zprávu, že biskupství 
podpoří částkou 50.000 Kč první etapu opravy varhan ve farním 
kostele. 

Nesmíme zapomenout ani na Komunitní centrum. I tam se 
cosi opět pohnulo kupředu: Máme již hotové vnitřní omítky! 

Velký dík patří opět všem, kteří jakkoliv přispěli k důstojnému 
a hlubokému prožití Svatého týdne a Velikonoc. 
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VELKÁ KOSTELNICKÁ KRIZE 
 
 

 

Jak již zaznělo v minulém příspěvku, v neděli 24. února nám 
začala ve farním kostele Velká kostelnická krize. Pan kostelník po 
devatenáctileté obětavé službě už nepřišel. Zradilo jej zdraví. 

Již asi rok a čtvrt před tím vše nazrávalo k tomu, že budeme 
potřebovat nového kostelníka. Farář vybízel a prosil, pan kostelník 
sloužil z posledních sil a nabízel, že rád někoho do této služby uvede 
a zaučí, dokud mu to zdraví dovolí. Všichni oslovení měli důvod, proč 
tuto výzvu nepřijmout. 

Najednou jsme byli postaveni před hotovou věc: Farní kostel 
už nemá kostelníka. Nastoupil krizový scénář: Bohoslužby ve všední 
den se přesunuly na faru, nedělní zůstaly zachovány s tím, že kostel 
se bude otevírat až po návratu faráře z předcházejících bohoslužeb, 
tedy jen asi 10 minut před mší svatou. Otazník visel nad pohřby: Buď 
budou delší čekací doby, nebo farář bude muset rušit náboženství či 
jiné třeba již předem naplánované skutečnosti, aby byl k dispozici 
nejen k pohřbu, ale i před ním a po něm. Zazněla i otázka, co bude 
s Velikonocemi. Liturgie Zeleného čtvrtku, Velkého pátku                               
a Velikonoční vigilie jsou natolik náročné, že jsou těžko myslitelné 
bez zázemí v sakristii. Variantou řešení bylo přesunout slavení 
těchto posvátných dní do některé z filiálních kaplí.  

Sešel se na faře krizový štáb: pár lidiček, kterým záleželo na 
tom, aby farní kostel „žil“ dále. Uvědomili jsme si, jak šílené 
množství práce pan Bedřich po ta léta zastával. (Jeden z přítomných 
řekl, že při prezentaci úkolů kostelníka chtěl v polovině prezentace 
odejít. Vydržel. ) Není divu, že se nenašel nikdo, kdo by službu 
kostelníka plně převzal na sebe. Neprošla ani varianta více lidí, kteří 
by se ve službě třeba po týdnu střídali. Našli se ale lidé ochotní 
rozebrat si jednotlivé služby a vzali to opravdu za své. Mnohé 
záležitosti a práce zůstanou jistě běžnému oku skryté. Na koho se 
ale můžete obracet a s kým počítat alespoň v tom základním? 
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 Služby o nedělích a svátcích:  Radim Lichý  

Jan a Alois Vavrečkovi 

 Služby ve všední dny:   Pavla Čerbáková 

Anna Krčmářová 

 Služby při pohřbech:   Alois Vavrečka 

 Odemykání a zamykání kostela: Zdeňka Hahnová 

 Alarm:     P. Zdeněk Šimíček 

 Větrání kostela:    rodina Krajzlova 

 Spolupráce s firmami:   Jana Vajdová 

 Distribuce OKNA:   Marta Pískovská 

 Zapisování poutí, časopisů, apod.:  Marta Pískovská 

 Zvonění umíráčkem:   Jana Vajdová 

 Administrace v nepřítomnosti faráře:  Jana Vajdová  

 Aktualizace vývěsek:    Radim Lichý 

P. Zdeněk Šimíček 

 Péče o trávník na faře:   Jan Vavrečka 

 Drobná údržba na faře a v kostele: Jan Vavrečka 

 
Prosím farníky ze všech obcí farnosti: Uložte si mezi důležité 

kontakty telefon na paní Janu Vajdovou, na kterou bude možno 

obracet se v nepřítomnosti faráře především v záležitosti 

vyřizování pohřbů ve všech obcích farnosti: 604 55 00 48 
 

Ještě jednou tedy moc ději panu emeritnímu kostelníkovi  
Bedřichu Stonišovi za jeho dlouholetou obětavou službu. Prosím: 
Modleme se za jeho zdraví a za to, ať Pán odmění to šílené množství 
času a sil, které mu v kostelnické službě nezištně a zdarma věnoval. 

 
A fakt moc děkuji všem novým sloužícím, kteří se rozhodli, že to tu 
prostě padnout nenechají. Modleme se i za ně a buďme jim 
k dispozici… 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

 

 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na Haléř sv. Petra                                   02/2019 6.050    7.850     1.550 
Na opravy*                                              03/2019 8.400    3.950     2.735 
Na Komunitní centrum          04/2019 8.302    4.297     1.800 

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

 st 01.05. – slavnostní vstup do mariánského měsíce května: 
mše svaté s první 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 

 čt 02.05. – v 17.30 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 
smíření a v 18.00 hod. mše svatá  

 pá 03.05. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 03.05. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 so 04.05. – děkanátní pouť do Hrabyně za obnovu rodin a nová 

duchovní povolání; program (pravděpodobně – bude upřesněno 
v ohláškách): 16.00 hod. modlitba sv. růžence, 17.00 hod. 
adorace, 18.00 hod. mše sv. s biskupským vikářem pro pastoraci                 
P. Vítem Zatloukalem 

 ne 05.05. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 05.05. – 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 

 st 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 
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 pá 10.05. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

 so 11.05. – kdykoliv od 08.00 do 11.00 hod. na faře přezkoušení 
dětí ze znalostí potřebných k 1. svaté zpovědi a k 1. sv. přijímání 

 ne 12.05. – při bohoslužbách sbírka na podporu prorodinných 
pastoračních aktivit v diecézi 

 ne 12.05. – v 10.30 h. při mši sv. v Pusté Polomi křest dospělého 
 út 14.05. – v 16.30 hod. v kostele v Pusté Polomi koncert ZUŠ 

maminkám ke svátku 
 st 15.05. – v 19.30 hod. na faře schůzka rodičů k 1. sv. přijímání 
 čt 16.05. – v 19.15 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 17.05. – v 19.00 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  

univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Různá praxe ve 
farnostech při udělování svátostí (křty, svatby, apod.) 

 so 18.05. – v 08.00 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik liturgie 
svátosti biřmování (biřmovanci) 

 so 18.05. – v 09.30 hod. v kostele v Pusté Polomi nácvik 
ministrantů ke svátosti biřmování 

 so 18.05. – od 16.00 do 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi 
příležitost ke sv. smíření pro biřmovance, jejich rodiny a ostatní 
farníky 

 ne 19.05. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá se 
svátostí biřmování (uděluje Mons. František Václav Lobkowicz); 
v ostatních obcích farnosti v tuto neděli mše svaté nebudou!!! 

 pá 24.05. – Noc kostelů; v naší farnosti letos program nebude – 
možnost pro organizátory načerpat inspirace do dalších let 
v okolních farnostech; možnost pro farníky poznat něco jiného 

 pá 24.05. až ne 26.05. – pro děti a mládež minitábor v Cholině; 
bližší informace e-mailem nebo na zvláštním listu u faráře 

 ne 26.05. – při bohoslužbách sbírka na pomoc křesťanům 
v zemích Blízkého východu 

 pá 31.05. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově 
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 so 01.06. – v 16.00 hod. v kostele v Pusté Polomi 1. sv. zpověď 
dětí; v 17.00 hod. příležitost ke sv. smíření pro rodiny dětí                      
a ostatní farníky 

 ne 02.06. – slavnost Nanebevstoupení Páně; běžný pořádek 
bohoslužeb 

 ne 02.06. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá se 
slavností 1. svatého přijímání 

 ne 02.06. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 mariánské májové pobožnosti: nebude-li oznámeno jinak, pak 

po celý květen v Pusté Polomi po všech bohoslužbách ve všední 
dny, 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. 

 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

 

Žáci mají v náboženství za úkol doplnit správné pojmy. 
„Člověk, který zcela popírá Boží existenci, je …“ 
Žák místo slova „ateista“ dopisuje: „… úplně blbej“.  
 
Skutečná událost: Kněz pozoruje, že jeden z biřmovanců příliš velký 
zájem o přípravu nejeví. Ptá se: „Proč vlastně chceš jít k biřmováním 
když tě to nezajímá?“ – „Kdybych nešel, babka by mě vykostila!“  
 
Modlitba nejmenované ženy:  
Dej mi moudrost, abych pochopila muže. 
Dej mi lásku, abych mu odpustila. 
Dej mi trpělivost na jeho nálady. 
Jen mi prosím nedávej sílu. 
Nebo ho zabiju!!!  
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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 


