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Žiji s Bohem opravdově,  
když nepociťuji hlad po Chlebu života? 

 
 

(P. Vojtěch Kodet) 
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DŮVĚRA V NEBE 
 
 

 

Pracovala jsem na zahrádce, když za mnou 
přišel můj čtyřletý syn s otázkou: „Maminko, 
slyší mě Bůh?“  
„Ano, slyší,“ odpovím, „chceš mu něco říct?" 
„No, já bych mu chtěl poděkovat, že mě má 
rád, ale co když mě neuslyší, když má kolem 
sebe takové veliké mráčky, vidíš?“ a ukázal 
prstíkem k obloze, kde se opravdu kupily 
husté a nepropustné mraky. 

 
Jen tak pro sebe jsem se usmála a povídám: „Neboj se, slož ručky                   
a poděkuj mu. Uvidíš, že bude rád.“ Chlapec opravdu kousek odběhl, 
svou důvěru obepjal do maličkých ušmudlaných dlaní, zamračil se na 
ty „své“ velké mraky a pak přece jen něco „zabrebentil“. 
 
Ticho přerušil pronikavý křik: „Mamíí, mamíí, ale on nic neříká, co 
když mě neslyšel?“ To mě zaskočilo. Jak mám takovému malému 
dítěti vysvětlit, jak odpovídá Pán? „Víš co, počkej do večera a uvidíš, 
že ti Pán Bůh odpoví. Jenom, bud trpělivý,“ oddálila jsem bezradně              
i já svoji odpověď. 
 
Čas ze dne pomalu, ale jistě ukrojil ten větší krajíc a já dávno 
zapomněla na náš ranní rozhovor. A co teprv na to, co jsem vlastně 
chlapci nezodpovědně slíbila. 
 
Ještě jsem pracovala na zahrádce a s hlavou u země přemýšlela                   
o docela ženských věcech. Co asi tak zítra uvařím a jestli ještě večer 
stihnu zavařit ty nasbírané jahody, však to znáte. A právě v tu chvíli 
se to stalo: Obloha se z ničeho nic začala velmi zvláštně vybarvovat, 
že to snad ani nedokážu popsat. Představte si duhu, ale ne jen ten 
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úzký proužek po dešti, nýbrž duhu po celém širém nebi. Na ty zářící 
barvy nikdy nezapomenu! Růžová probleskovala do fialkové                         
a blankytně modrá se parádila s jasnými červánky. Sem tam bylo 
vidět i žlutou, to jak se sluníčko z posledních sil snažilo odestřít ten 
krásný barevný závoj a ještě alespoň na chvilku svými paprsky zahřát 
zem. 
 
Na všem kolem mě spočívala ta měňavá záře. Tu mi blesklo hlavou. 
Nebe, nebe! A hned na to volám na synka: „Vidíš, tak přece ses 
dočkal, raduje se celé nebe, že máš Pána Boha rád!“ 
 
„Jé, Pán Bůh mě má rád, hurá, on mě slyšel, on nezapomněl!“ Jeho 
oči zářily štěstím a jsem si jistá, že víra v to, že ho Pán Bůh nejen 
slyší, ale že mu i odpovídá, byla pro tuto chvíli neochvějná.  
 
Zastyděla jsem se před tím malým stvořením. Vždyť tolikrát při 
modlitbě prosím: „Pane, řekni mi, co mám dělat, kam jít a jak plnit 
tvou vůli?“ Ale vydržím čekat na odpověď, nebo si honem 
odpovídám sama? A když konečně uslyším Boží hlas, dokážu se tak 
opravdově zaradovat, jako to umí můj chlapec?  
 
Víš co, povídám si pak pro sebe. Příště zkus otevřít místo úst srdce             
a hlavně čekej, pros tichem a měj důvěru v nebe! Já to zkusím, co 
vy? 

(převzato ze staršího čísla farního časopisu  
ŘKF Valašské Klobouky) 

 
 
 

Pevně jsem doufal v Hospodina, 
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. 

Novou píseň vložil mi do úst, 
chvalozpěv našemu Bohu. 

 
žalm 40(39) 
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 
 

 

Ptal jsem se před časem mládežníků, kdy je lidský život 
nejvíce ohrožen. Kdosi odpověděl, že když je vysvědčení . Bude to 
aktuální!  

Ale teď vážně. Pomineme-li přirozené příčiny jako je nemoc                  
a smrt, pak můžeme říct, že lidský život je dnes nejvíce ohrožen na 
svém úplném počátku a na svém úplném konci. Už nějaký čas jsme 
se v rámci systematického pohledu na 5. přikázání  - Nezabiješ! - 
zabývali ochranou lidského života v jeho úplném počátku. Dnes 
otevřeme otázku ochrany života v jeho úplném závěru. 

Často skloňovaným slovem v poslední 
době je slovo „eutanázie“ – v překladu 
„dobrá smrt“. Máte starého či nemocného 
pejska, který se už jenom trápí? Přineste 
ho k veterináři, on ho „uspí“ a pejsek se už 

neprobudí. Máte doma starou nebo nemocnou babičku? I ona se 
trápí? Přivezte ji k lékaři, on ji „uspí“ a babička se už neprobudí. Zní 
to humanisticky. Jenže: Babička není pejsek… 
 Je to problém i z hlediska obecně lidského. Dochází 
propagátorům eutanázie možnost jejího zneužití? „Starý                      
a nemocný člověk je finanční zátěží pro stát – zbavme se ho! Může 
být zátěží (pokud není „oslíčkem otřes se“ a pokud v rodině chybí 
láska a smysl pro oběť) i pro vlastní rodinu – zbavme se ho! A že by 
ten nemocný měl podepsat souhlas s eutanázií? Vždyť nejeden 
z nich je už napůl slepý nebo mu to tak úplně nemyslí! No tak mu 
řekněme, že podepisuje list s oznámením zvýšení jeho důchodu –                  
a podepíše si vlastní eutanázii. Kdo na to přijde?!“ … Chápeme 
možnost zneužití? Mohlo by se to týkat i nás… 
 Pro nás křesťany ten problém je však ještě závažnější. 
Věříme, že Bůh dává život a jenom Bůh má právo ho vzít. Nevidíme 
za roh a nemáme právo „chodit míchat do Boží kuchyně“. Co když 
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Bůh člověka čistí, aby ho mohl přijmout? Co když Bůh člověka volá, 
aby svým nabídnutým a obětovaným utrpením doplňoval na svém 
těle, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap a tak pomohl 
zachránit některou lidskou duši (třeba bloudícího člověka z vlastní 
rodiny)? Nevíme. Ale dvě věci víme: 
 Dnešní lékařská věda dovede mnohdy velmi úspěšně léčit 
(tlumit) bolest a umožnit tak člověku důstojný život třeba                               
i v posledních fázích rakoviny. Jak vydávají svědectví lidé pracující 
v oboru hospicové péče (Robert Huneš, Marie Svatošová…), při 
současných možnostech medicíny nikdo (!) již nemusí trpět 
nesnesitelnou bolestí. A pokud na tlumení nesnesitelné bolesti už 
nezabírá vůbec nic, je možno člověka uvést do umělého spánku                   
a nechat ho k přirozené smrti „dospat“. Ano, něco to stojí. To ale 
není důvod k odepření této péče. Na potraty peníze jsou. 

A druhá věc – velmi významná: O eutanázii zpravidla 
nežádají lidé, kteří mají kolem sebe nejen kvalitní, ale i láskyplnou 
péči, pokud možno péči svých nejbližších. Ano, i toto něco stojí –                 
a nejen v penězích. Ale ani toto není důvodem k odepření této péče.  

Eutanázie je to nejjednodušší. Nikoliv však nejlepší. 
Eutanázie není řešením! Řešení je právě v již zmíněné kvalitní, 
odborné a láskyplné péči. Ty vyřeší víc, než jedna injekce… 

 
 

 

PTALI JSTE SE 
 

 

Dotaz pro dnešní číslo farního časopisu je opět krátký: Mohou se při 

pozdravení pokoje podávat ruce do kříže? 
 
 
 
 
 

 

Krátká bude i odpověď: Pokud je motivem pověrčivost, pak není 
důvod se toho bát. Proti pověrám je třeba bojovat. Nicméně 
pravidla společenského chování říkají, že ruce se do kříže 
nepodávají. Tak z důvodu etikety bych doporučoval toto pravidlo 
respektovat. Anebo bychom mohli obnovit starokřesťanské políbení 
pokoje. Problém by to vyřešilo a třeba by to přitáhlo i mladé.  
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 
 

 

Další méně známý a v církvi používaný pojem, který žádáte vysvětlit, 
zní: NEŠPORY 
 

Možná jste někdy slyšeli o modlitbě breviáře, nebo přesněji               
o Denní modlitbě církve. Možná víte, že se ji modlí zvláště kněží                    
a řeholníci, ale může se ji modlit a je k ní zván kdokoliv.  

Denní modlitba církve (breviář) se skládá z pěti částí: 
modlitba se čtením, ranní chvály, modlitba uprostřed dne, večerní 
chvály (nešpory) a modlitba před spaním. Několikrát denně miliony 
lidí po celé planetě berou do rukou breviář (nebo mobil s příslušnou 
aplikací), aby modlitbou žalmů a písní oslavovali Boha, aby 
naslouchali úryvkům z Bible a prosili za všechny lidi. 

Večerní chvály neboli nešpory jsou (spolu s ranními 
chválami) stěžejní body Denní modlitby církve. Tato modlitba slouží 
k tomu, abychom poděkovali za skončený den a požádali za 
odpuštění hříchů, abychom si připomněli naše vykoupení a svou 
naději obrátili k našemu Pánu, světlu, které nezapadá. Ve starověku 
se k večerní modlitbě v kostele scházeli lidé běžně, a také dnes 
církev vybízí, aby se nešpory slavily pokud možno společně - kněží 
žijící společně, kněží ve farnostech spolu s věřícími, rodiny, 
společenství. 

Je fajn, že také v naší farnosti se koná společná modlitba 
nešpor, a to v Kyjovicích – v červnu bude bývat zpravidla ve středu 
v 19.30 hod. Jste k ní srdečně zváni! Také je možno se k této 
modlitbě připojit na Rádiu Proglas denně ve 21.05 hod. (Ranní 
chvály na Proglasu pak bývají v pracovní dny v 06.05 hod.,                        
o sobotách, nedělích a svátcích v 06.35 hod.). Několik formulářů 
Denní modlitby církve (včetně nešpor) naleznete také v kancionálu 
od č. 081 do č. 089. Zvláště nedělní a sváteční texty jsou                                
i zhudebněné a jsou moc krásné. Většinou se ale recitují. 
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   OBNOVENÍ VELIKONOČNÍ TRADICE V KYJOVICÍCH 

 
 

Po dlouhé odmlce, se zrodil nápad obnovit tradici klapotání, 
od Zeleného čtvrtku večer do poledne Bílé soboty. Jeho smyslem je 
v době, kdy ,,ULETĚLY ZVONY DO ŘÍMA´´ být místo zvonů výzvou k  
modlitbě. 

Iniciátor pán Václav Havrlant  obešel známé, ty dříve 
narozené a požádal je o pomoc při obnově této tradice. Sám pak 
vyrobil 20 klapotek a dal je k dispozici zúčastněným. Účastníci 
procházeli vesnici i po vedlejších uličkách a každým dnem jich 
přibývalo. Občané jim fandili a odměňovali je sladkostmi, což byl 
impulz pro ty nejmenší. Této akce se zúčastnilo 17 dětí a těm 
nejmladším byly teprve 3 roky. K dětem se připojilo 6 tatínků a dvě 
maminky. Velkou pochvalu za podporu zaslouží 4 dědečkové a to 
pan Václav Havrlant, Olin Kudela, Petr Vdovičík a Milan Kučera. 

Doufáme, že jsme touto akcí do mnoha domovů vrátili ducha 
Velikonoc a krásnou tradici klapotání. Velký dík patří všem 
zúčastněným, ale hlavně panu Havrlantovi za nápad a věříme, že                
o příštích Velikonocích počet účastníků vzroste. 

Milada Kučerová 
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STŘEDNĚ VELKÁ MINISTRANTSKÁ KRIZE 
 

Velkou kostelnickou krizi jsme v Pusté Polomi vyřešili (viz 
minulé číslo farního časopisu) a už je na obzoru krize další: tentokrát 
ministrantská. V Pusté Polomi i v okolních obcích farnosti. Stávající 
generace ministrantů pomalu odrůstá, někteří již odešli do 
„ministrantského důchodu“, někdo se přesunul k varhanám, jiný 
odešel za studiem do zahraničí, další mají problém skloubit 
dohromady tuto službu se školou či studiem mimo naši farnost. 
S přibývajícími roky se klukům také otevírá větší možnost 
samostatného cestování a účasti na akcích pro různé cílové skupiny 
v církvi i mimo ni (akce pro křesťankou mládež, skauty, apod.). 
Mnozí ministranti také mají prarodiče mimo naši farnost a častěji 
bývají na víkendy mimo domov. Samozřejmě leckdy vyjíždějí na 
víkend pryč i se svojí rodinou. A všední dny či např. pohřby jsou 
problémem zase třeba pro kluky, kteří nejsou místní a potřebují 
dopravu. Autobusy vždy nejedou a zaneprázdnění rodiče nejsou 
vždy schopni s kluky na mši svatou přijet. A tak je stále větším 
problémem obsadit ministrantské služby nejen ve všední dny, ale 
někdy třeba i o nedělích a svátcích. O jedné květnové neděli jsem 
spočítal, že ze stávajících 15 ministrantů ve farnosti jich bylo u oltářů 
našeho kostela a kaplí pouhých 5. Velkým problémem bylo také 
pokrýt ministrantskou službu třeba i při návštěvě otce biskupa ve 
farnosti. Kdyby bylo ministrantů víc, mohla by být zvláště nedělní              
a sváteční liturgie i krásnější – včetně průvodů, kadidla, svící, apod. 

Občas se mě lidé ptají, kolik ministrantů musí být například 
k pohřbům či ke svatbám. Říkávám na to: „Já to zvládnu i sám, ale 
není to vono!“ 

Chci moc poděkovat rodičům, kteří své kluky k ministrantské 
službě vedou a vedou je nejen k tomu, aby měli partu stejně 
smýšlejících vrstevníků, kde třeba i něco zajímavého zažijí, ale vedou 
je ministrování jako ke skutečné a zodpovědné službě Bohu i lidem. 
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Bude však zároveň potřeba rozhlédnout 
se po nových ministrantech. Přece jen mše 
svatá bez ministrantů působí poněkud 
smutným dojmem. Prosím, rozhlédněte se ve 
svých rodinách a ve svém okolí a proberte to 
s kluky. Věk není rozhodující. Máme i čtyřletého 
ministranta, který chodí k oltáři se svým 
tatínkem. A je to velmi pěkné, když ti, kteří jako 
kluci kdysi ministrovali a dnes už mají své děti, 
chodí ministrovat spolu s nimi. Většinou kluci 
začínají ministrovat na 1. stupni ZŠ, jiní se ale přidají třeba až 
v období dospívání. Věk není důležitý. Důležité je, aby přiměřeně 
zvládali chování u oltáře (těm hyperaktivnějším v tom mohou 
pomoci právě tatínkové nebo starší ministranti) a aby se snažili mít 
rádi Pána Ježíše. Samozřejmě ideální by bylo, kdyby se ve farnosti 
našel některý z tatínků či starších ministrantů, který by se chtěl 
ministrantům věnovat a vést je nejen v ministrantských 
dovednostech, ale který by pro ně připravil třeba i zajímavé schůzky, 
výlety, apod. I v tomto směru zvu a prosím. 

Být ministrantem má i své výhody: Kromě nových vědomostí 
a dovedností ke zkrášlení našich bohoslužeb odměnou za 
ministrování ministranti dostávají zdarma zajímavý křesťanský 
časopis (Duha, Nezbeda nebo Tarsicius), mají se slevou účast na 
farních akcích (výlety, poutě, víkendový minitábor,…), 1x do roka 
bývá pořádána Diecézní ministrantská pouť, která bývá naplněna 
soutěžemi i zajímavými setkáními. Hlavně ale mohou mít partu, 
která může sehrát velkou roli zvláště ve chvíli, kdy by jinak měl 
mladý člověk už pomalu „vykročeno z církve“, nejednou směrem na 
„velmi tenký led“.  

Ještě jednou tedy zvu a prosím: Obnovme ministrantskou 
službu v naší farnosti. I zde platí: Naše farnost bude taková, jakou 
si ji společně uděláme. Přihlásit kluky je možno u svého faráře 
kdykoliv, nejlépe po bohoslužbách v sakristii. Rádi je do této služby 
spolu s jejich staršími kolegy uvedeme. A vůbec to není složité!  
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INFORMAČNÍ SERVIS 
  

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 čt 06.06. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv. smíření  

a v 18.00 hod. mše svatá 
 čt 06.06. – v 18.30 hod. v kapli v Hlubočci schůzka Rady kaple 
 pá 07.06. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 pá 07.06. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 pá 07.06. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

adorace a do 17.50 hod. též příležitost ke sv. smíření 
 pá 07.06. – v 18.45 hod. v kapli v Kyjovicích schůzka Rady kaple 
 ne 09.06. – při všech bohoslužbách sbírka na Diecézní charitu 
 ne 09.06. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 09.06. – 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 

 od ne 09.06. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 
zapisují úmysly mší sv. na červenec až září 2019 v Pusté Polomi 

 ne 09.06. – v 15.00 hod. za pěkného počasí pobožnost u kaple 
sv. Antonína za Pustou Polomí 

 pá 14.06. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 14.06. – v 11.30 hod. v kostele v Pusté Polomi uzavřou 

křesťanské manželství p. Pavel Kolár a sl. Andrea Halfarová 
 so 15.06. – v 08.00 hod. v Kyjovicích mše sv. ze slavnosti sv. 

Víta, hlavního patrona obce a kaple (patrocinium) 
 pá 21.06. – v 18.35 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  

univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Když věřící věří 
v Boha, ale ne v posmrtný život aneb Kde by se tam tolik lidí 
vlezlo? 

 ne 23.06. – při všech bohoslužbách slavnost Těla a Krve Páně 
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 pá 28.06. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; oslava svátku 
společná při mši svaté v Pusté Polomi v 17.00 hod. 

 pá 28.06. – pro školáky a jejich rodiny zakončení školního roku; 
Program: v 16.15 hod. – v kostele v Pusté Polomi příležitost 
k přijetí sv. smíření před prázdninami; v 17.00 hod. tamtéž mše 
svatá; po mši svaté na farní zahradě ŽEHNÁNÍ JÍZDNÍCH KOL, 
KOLOBĚŽEK, ODRÁŽEDEL a dalších dopravních prostředků pro 
děti; pak táborák s opékáním špekáčků; špekáčky, chléb a pití 
s sebou!!! 

 so 29.06. – slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla; oslava svátku 
společná při mši svaté v Pusté Polomi v 08.00 hod.  

 ne 30.06. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. ze slavnosti sv. Jana  
a Pavla, hlavních patronů obce a kaple (patrocinium) 

 ne 30.06. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté 
Polomi na Komunitní centrum  

 ne 30.06. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

Zpovídá se puberťačka: „Lidské tělo má sedm bilionů nervů.                         
A brácha mi leze na všechny!“  
 
Pan farář spadl z desetimetrového žebře. 
„Jak jste to přežil?“ ptá se zvědavá farnice. 
„Ale jo, stál jsem teprve na druhé příčce!“  
 
Psychiatr se ptá: „A kdy jste si, pane faráři, všiml poprvé, že je s vámi 
něco v nepořádku?“ 
„Když jsem platil fakturu a měl jsem z toho radost!“  
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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 


