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PANE FARÁŘI, ODCHÁZÍM Z CÍRKVE 
 
 

 

Kdo si nikdy nestěžoval na falešný 
zpěv sboru, kněze, který mluví příliš 
dlouho, nebo na bližního, který se 
odvážil podívat na svůj mobilní telefon 
během mše či který udělal ještě něco 
daleko horšího? Mnoho lidí se naštve, 
pohorší a opustí kostel i církev. 
 
Kněz Matthieu Lefrançois, farář 
farnosti Saint-Serge v Angers našel 
jednou následující úryvek, který 
reaguje na podobné situace.  
 

Mladý muž přijde ke knězi a říká: 
„Prosím, otče, už nebudu chodit do kostela!“ 
Kněz se ptá:  
„Ano? Můžete mi říct proč?“ 
Mladý muž odpovídá: 
„Oh, otče, tady vidím ženu, která špatně mluví o jiné ženě, obě 
mluví o muži, který špatně přečetl čtení, další hovoří o rozděleném, 
falešně zpívajícím sboru zpěváků, jiní o lidech, kteří si prohlížejí své 
zprávy v mobilu během mše, nemluvě o jejich povýšeneckém                      
a egoistickém chování mimo kostel ...“ 
Kněz odpovídá: 
„Máte pravdu. Ale dříve, než definitivně opustíte církev, rád bych, 
abyste mi udělal laskavost: Vezměte si sklenici vody a třikrát s ní 
obejděte kostel, aniž byste spadl nebo rozlil vodu ve sklenici. Pak 
můžete spokojeně opustit církev.“ 
 „To je jednoduché!“ - zvolá mladý muž. 
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Udělá tři kola se sklenicí vody, vrátí se ke knězi a říká:  
„Hotovo, tady máte svou sklenici vody.“ 
Kněz se muže ptá: 
„Když jste obcházel kostel se sklenicí vody, všiml jste si, že by se 
nějaká žena o jiných špatně vyjadřovala?“ 
„Ne.“ 
„Viděl jste lidi, kteří jsou lhostejní vůči ostatním v kostele nebo                  
v církvi?“ 
„Ne.“ 
„Pochopil jste, proč jste si ničeho z toho nevšiml?   
Protože jste se soustředil na pohár ve svých rukou, abyste ho 
nerozbil a nevylil z něj vodu. Víte ... je to podobné i v našich 
životech. Když jsou naše srdce zaměřená na Krista, nemáme čas 
sledovat chyby druhých. Ten, kdo odejde z církve kvůli chybám 
jiných lidí, do ní nikdy nepřicházel kvůli Ježíšovi.“  
Dodejme: Nebo na něj ztratil pohled… 

podle www.fatym.com  

 

 
 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 
 

 

V rámci našich zamyšlení nad 5. Božím přikázáním jsme otevřeli 
otázku eutanázie – usmrcení nevyléčitelně nemocného člověka. 
Podívejme se však na ni i z trochu jiného zorného úhlu. 
 

Robert Huneš, ředitel hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna 

v Prachaticích, říká:  

 

Jinou otázkou je, že člověk může strádat bolestí netělesnou. Ztrátou 
smyslu života, výčitkami svědomí, depresí, obavou z toho, co jej                            
v těžké chvíli bude čekat - strachem z neznáma. Pro tento moment 
zastánci eutanázie nabízejí člověku opět zabití. V hospicích jsme 
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však byli mnohokrát svědky radosti z překonaných obav i toho, kdy 
se na smrtelné posteli usmířili celoživotně rozkmotření lidé den či 
dva před smrtí, kdy ateista nalezl cestu k Bohu, kriminálník litoval 
všeho, co natropil, a usmířil se sám se sebou, nebo umírající matka 
„počkala“ na svou dceru, než přiletěla z druhého konce světa, aby se 
s ní rozloučila. Nic z toho by nebylo možné, kdybychom tyto křehké 
a nemocné bytosti utratili. Odpovědí na eutanázii je laskavá, něžná          
a erudovaná péče. Společnost ji zná a umí poskytnout. Eutanázie 
však je rezignací na takovou péči. 
 
A zakladatelka hospicové péče u nás, MUDr. Marie Svatošová, už 

kdysi popsala tento zážitek: 

 

Na nedávné mezinárodní konferenci v Olomouci „O důstojném 
umírání“ se s námi podělila o svoji zkušenost svěží důchodkyně 
z Polska z Bielsko Bielé, původním povoláním lékařka, hospicová 
dobrovolnice: 
Byla jsem poslána za mužem středního věku. Diagnóza – pokročilá 
rakovina. Žil ve značně zanedbaném bytě, ležel na nízkém 
provizorním lehátku, vedle něhož stála jedna PET láhev s vodou. To 
bylo všechno. Nic jiného se v tom bytě nenacházelo, protože 
všechno ostatní dávno propil. Propil i svou původní rodinu, která se 
ho definitivně zřekla. 
Co si počít? Nemohu u něho být ve dne v noci. Mám to vzdát? 
Zkusila jsem sondovat v sousedství a dozvěděla se, že tenhle člověk 
opravdu nikoho nemá, leda těch pár kamarádů z mokré čtvrti. 
Vyhledala jsem je. V několika velmi dlouhých a nesnadných 
rozhovorech jsem se je snažila přesvědčit, že by se o svého 
kamaráda měli společně postarat. Vymlouvali se dlouho. Ale 
nakonec jeden z nich popadl papír a tužku a sestavili si rozvrh – kdy, 
kdo, co. Nosili mu jídlo, léky, topili mu v kamnech, dohlíželi. Na mě 
zbyly složité převazy a výměna plenek. 
Po několika týdnech se mě nemocný zeptal, kolik mi za tu špinavou 
smradlavu práci platí, on že by tohle nedělal za žádné peníze. 
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„Neplatí mi nic, jsem dobrovolnice,“ odpověděla jsem mu. Zůstal 
jako omráčený a dlouhou chvíli nebyl schopen slova. Pak se zeptal: 
„Tak pro jakou ideu to teda děláte?“ Tak jsem mu to řekla. Netrvalo 
dlouho a tento člověk, nad kterým už dávno všichni zlomili hůl, 
litoval svých chyb a upřímně prosil o křest. Krátce na to umíral 
v poměrech sice chudých, ale v čistotě, bez bolestí a dokonce 
v křestní nevinnosti. Jeho nečekaná konverze spolu s osobní 
zkušeností doprovázení způsobila velké pozitivní změny i v životě 
jeho kamarádů. Všichni tři se dokázali vzdát alkoholu a dnes žijí 
slušným životem. 
 

 
 

 

PTALI JSTE SE 
 
 

 

Dnes jeden z dětských dotazů. Snad bude 

zajímavý i pro dospělé: Co to znamená, 
že Panna Maria je „Hvězda mořská“? 
 
Ano, tak bývá Panna Maria nazývána 
třeba v loretánských litaniích. 
Námořníci kdysi neměli navigační 
přístroje. Aby dopluli k cíli                         
a nezabloudili, řídili se na moři ve dne 
Sluncem a v noci hvězdami. 
My se máme ve svém životě řídit 
Ježíšem, který je pro nás Sluncem                   
a Pannou Marií, která je pro nás 
Hvězdou. Máme se řídit jejich slovy                     
i příkladem, který nám dali svým 
životem. Když to děláme, nezabloudíme, 
ale dojdeme k cíli – do šťastné věčnosti.  
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 
 

 

A pojďme k dalším vámi zadaným pojmům, jejichž objasnění žádáte. 

Ptáte se také na rozdíl mezi farářem, knězem, vikářem, děkanem, 

biskupem, kaplanem a kardinálem. 

 

Jsou 3 stupně kněžství: jáhen, kněz a biskup. 
 
Jáhen – Může např. křtít, oddávat, pohřbívat, číst evangelium, kázat, 
podávat svaté přijímání při mši svaté a donášet jej nemocným                    
a může také vést mimo mši svatou bohoslužbu slova se svatým 
přijímáním. 
 
Kněz – Může dělat totéž, co jáhen, a navíc může zpovídat, sloužit 
mši svatou, udělovat svátost pomazání nemocných a mimořádně                  
i biřmovat. Knězem se nazývá každý člověk, který přijal kněžské 
svěcení. Podle konkrétní služby, kterou mu biskup svěřil, se pak 
nazývá buď farář (správce farnosti), farní vikář – lidově též „kaplan“ 
(pomocník faráře), kaplan ve vlastním smyslu slova je kněz, kterému 
je svěřena určitá konkrétní oblast pastorace (např. nemocniční 
kaplan, vezeňský kaplan, kaplan pro mládež, apod.), děkan                          
(v Čechách též nazývaný „vikář“) je spojkou mezi biskupem                        
a kněžími většího územního celku (děkanátu), jehož život moderuje. 
 
Biskup – Může dělat totéž, co jáhen a kněz, je řádným udělovatelem 
sv. biřmování, navíc také světí biskupy, kněze a jáhny, případně též 
kostely, oltáře, apod. a sídelní biskup zároveň řídí diecézi. 
Kardinálem bývá zpravidla některý z biskupů. Kardinálové tvoří 
poradní sbor papeže. Ti, kteří jsou mladší 80 let, také v případě 
potřeby ze svého středu volí nového papeže. Papež je biskupem 
města Říma, je prvním mezi biskupy a řídí celou církev. 
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ČÍM ŽIJEME 
 
 

 

Než vstoupíme do prázdnin, pojďme se ještě společně 
ohlédnout za tím, co jsme prožili před nimi, a co stojí za řeč. 

Hned po Velikonocích opět pokročily práce na Komunitním 
centru, když byly vybudovány nové podlahy. 

Budovali jsme ale i duchovní stavby. V neděli 12. května 
přijala svátost křtu a 1. svaté přijímání jedna dospělá členka naší 
farnosti. 

Květen byl nejen měsícem naší nebeské Maminky Panny 
Marie, k jejíž poctě jsme se scházeli na májových pobožnostech, ale 
právě v tomto měsíci slavily svůj svátek i naše pozemské maminky. 
Především pro ně učitelé a žáci místní ZUŠ připravili 14. května 
krásný koncert. 

V neděli 19. května jsme v naší farnosti měli vzácnou 
návštěvu. Přijel mezi nás otec biskup František a udělil svátost 
biřmování 8 biřmovancům. 

O dalším víkendu jsme s dětmi a mládeží naší farnosti vyrazili 
na další víkendový minitábor. Jaký byl, naleznete v dalším 
příspěvku. 

První červnový víkend pak byl ve znamení 1. svaté zpovědi               
a 1. svatého přijímání 6 dětí. 

Hned za týden jsme vyrazili opět ke kapli sv. Antonína vzývat 
tohoto patrona ztracených věcí, aby nám zachoval svou přízeň. 

Další týden jsme pak oslavili hlavního patrona obce a kaple 
v Kyjovicích – svatého Víta. 

Komunitním centrem jsme naše ohlédnutí začali                                      
a Komunitním centrum jej zakončeme. A nejen jím. Velký dík patří 
všem farníkům, kteří přišli pomoci vybudovat napojení hřbitovního 
veřejného WC, fary i Komunitního centra na novou kanalizaci. 

A za čím se budeme ohlížet příště? To bude záležet                             
i na vás…  
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MINITÁBOR 2019 
 

 

Opět po roce se koncem května uskutečnil víkendový 
minitábor pro děti a mládež naší farnosti. Naše třicetihlavá "banda" 
znovu vyrazila na starou faru do Choliny u Litovle. Vystřídali jsme 
několik vlaků, ubytovali se na faře, na velké farní zahradě jsme 
zahráli seznamovací hru a rozdělili se do skupinek. Hlavním 
tématem minitábora byla modlitba Otče náš. Formou vyprávění, 
písní, tvoření a her jsme se seznámili s jejím obsahem a nechali se 
inspirovat pro život v duchu této modlitby. V sobotu jsme se vydali 
na výlet do Náměště na Hané, kde jsme navštívili místní zámek. Po 
návratu na základnu nás čekala večerní a noční hra, ve které se 
animátoři úspěšně pokusili propojit stezku odvahy a Pevnost Boyard 
s výše zmíněnou modlitbou. V neděli jsme prožili společnou 
bohoslužbu a navzájem se obdarovali papírovými kytičkami, na které 
jsme psali, co se nám na našich kamarádech líbí. Po obědě každý 
účastník dostal za úkol něco uklidit a vyrazili jsme opět na vlak. 
Cesta zpět byla akční - jeden z vlaků měl 150 minut zpoždění. A před 
Olomoucí stály i další vlaky na trati. I tato "únikovka" měla úspěch: 
Změnili jsme dopravce a přidali přestup navíc. Náš původně 
plánovaný vlak (možná) sotva vyjížděl z nádraží a my už o 100 km dál 
předávali rodičům děti, a to jen asi s 80minutovým zpožděním. Za to 
patří poděkování akčním paním učitelkám, z nichž jedné jsme museli 
ujet a (dočasně) ji nechat v Olomouci.  Děti se snad rozcházely                 
s hezkými zážitky a mládežníci, kteří program výborně připravili, 
opět prokázali schopnost to, co sami kdysi přijímali, předávat dál                
a být tady pro druhé. A to je fajn! Velký dík též všem dospělým za 
logistické zajištění, nosnou myšlenku i rámec programu a dík také 
MAS Opavsko, které tuto naši akci opět podpořilo z evropských 
peněz dotací 5.000 Kč, díky níž děti mohly mít minitábor asi o třetinu 
levnější, než byly skutečné náklady. A příště zas? Uvidíme. Něco se 
proslýchá o svatém Františkovi.   Jak Pán Bůh dá… 
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DOTEK BOŽÍ MOCI A LÁSKY 
 

 

Jak už se stalo zvykem, prázdniny v naší farnosti bývají 
dobou, kdy naši nemocní a staří lidé mohou prožít zvláštní dotek 
Boží moci a lásky skrze svátost pomazání nemocných udělovanou 
při společných bohoslužbách nebo ve vašich domácnostech. Bude 
tomu tak i letos. Kdy, kde a jak? 

 

 
Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný člověk 

anebo také každý člověk starší 60-ti let. Podmínkou je, aby byl 
katolickým křesťanem a jeho duše při přijímání této svátosti byla ve 
stavu milosti posvěcující – tedy bez těžkého hříchu. Pokud je 
zdravotní stav stabilizovaný, měl by od posledního přijetí této 
svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 

Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí mezi sousedy, 
známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít tuto 
svátost přijmout v kostele, zajistěte jim, prosím, dopravu. Budou-li 
chtít tuto svátost přijmout doma, nahlaste je, prosím, co nejdříve                 
P. Zdeňkovi na tel. č. 603 368 922. (Nemocné, kteří jsou doma 
navštěvováni pravidelně, není třeba hlásit!)             

Ke společnému přijetí sv. nemocných v kostele není třeba 
nikoho předem hlásit, stačí přijít přímo. 

  
den 

příležitost  
ke sv. smíření 

mše sv.  
se sv. nemocných 

Pustá Polom Čt 18.07.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 19.07.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Hlubočec Čt 01.08.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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Snad jen ještě znovu malé připomenutí. V předcházejících 
letech jsem si všímal zajímavého jevu: Někteří věřící přijali svátost 
pomazání nemocných, ale ke sv. přijímání pak již nešli. Není to 
logické: Buď mám čistou duši a mohu přijmout sv. nemocných                      
i Eucharistii, anebo čistou duši nemám a nemohu přijmout nejen 
Eucharistii, ale ani sv. nemocných. (Člověk s těžkým hříchem může 
sv. nemocných přijmout, jen pokud se nemůže vyzpovídat – třeba 
v agónii.) Kdo potřebuje, může využít před mší svatou příležitost ke 
svaté zpovědi. Přijetí Eucharistie je pak dovršením setkání s živým 
Kristem, s jeho mocí i láskou.  

 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na Kněžský seminář                       04/2019 13.040     6.100     1.900 
Na Centrum pro rodinu                        05/2019 6.210     5.770     1.445 
Pro křesťany na Blízkém východě 05/2019 7.600     7.330     1.520 
Na Diecézní charitu                        06/2019 6.003      5.376     1.240 

Výnos postniček pro Charitu Hrabyně činil 6.210 Kč. 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 pá 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; mše svaté v Pusté 

Polomi v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.; v Kyjovicích 
příležitost ke sv. smíření po mši svaté 

 pá 12.07. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova s udílením sv. pomazání 
nemocných a se svatým přijímáním;  pak návštěvy nemocných 
na pokojích  
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 od ne 14.07. do st 24.07. – farní tábor v Kujavách 
 čt 18.07. – v kostele Pusté Polomi od 17.00 hod. sv. smíření; 

v 18.00 hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 
 pá 19.07. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích,  

Hlubočci a Podvihově  
 pá 19.07. – v kapli v Kyjovicích od 17.00 hod. sv. smíření; v 18.00 

hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných  
 ne 21.07. – při všech bohoslužbách sbírka na Komunitní 

centrum 
 pá 26.07. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 ne 28.07. – vyjde další číslo farního časopisu 

 
 

 

PRAŠIVÁ – U PRAMENE ŽIVÉ VODY 
 
 

Také letos se 1. července uskuteční Diecézní setkání dětí                   
s otcem biskupem na Prašivé. Letos to bude setkání u pramene živé 
vody. Více naleznete na na www.prasivadeti.cz. Vzhledem                             
k předčasnému ukončení školního roku v Pusté Polomi a uspíšení 
odjezdu na prázdniny naše farnost společný autobus neorganizuje. 
Kdo můžete a chcete, využijte cestu "po vlastní ose". Tato 
každoroční akce má hodnotu a bude nepochybně opět stát za to. 

 
 

 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

U nebeské brány se tísní davy lidí. Přijde svatý Petr a dělá pořádek: 
„Chlapi, kdo byl v manželství pod pantoflem, všichni napravo, zbytek 
nalevo!“ 
Všichni se postaví napravo, jenom jeden nalevo. 
„A co ty tu děláš?“ ptá se svatý Petr. 
„Já nevím, žena říkala, ať se postavím tady!“  
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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 


