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Život je cesta,  
která vede domů… 
(Hermann Melville) 
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SMRT JAKO DVOJTEČKA 
 
Boží poselství o smrti bychom mohli shrnout do konstatování: 
„Smrt není tečka, ale dvojtečka!"  
Tečkou věta končí.  
Ale smrtí náš život nekončí!  
Smrt proto není žádnou tečkou za životem.  
 
Naopak! 
Dvojtečka nepředstavuje konec celé věty,  
ale jen zakončení té části, 
která měla připravit na to hlavní –  
na to, co teprve po dvojtečce přijde...  
 
Tak jako uvozovací věta, která končí dvojtečkou, 
je teprve přípravou na to, co má přijít - na přímou řeč,  
tak také náš pozemský život je přípravou na to, co má přijít:  
Na to, že pak uvidíme Boha tváří v tvář.  
 
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří 
v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh 
zná mne.  (1 Kor 13,12) 

převzato z časopisu „Milujte se!“ 
 
 
 

 

K DOSAŽENÍ CÍLE 
 

Máme krásný cíl. Nestačí se na něj těšit! Je třeba k němu směřovat. 
I naši zemřelí mají tento krásný cíl. Nestačí jim jej přát!  
Je třeba k jeho dosažení jim pomoci.  
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Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých 
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého 
otce) denně plnomocné odpustky (odpuštění všech časných trestů 
za hříchy) přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo 
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 
Druhá forma, jak získat plnomocné odpustky: 1. listopadu 
odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě 
kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, 
sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou 
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. 

 
MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE SVATÉ ZPOVĚDI: 
K získávání plnomocných odpustků je tedy potřebná také svátost 
smíření. Využijte, prosím, příležitostí: 
 

 

Přijměte pozvání… 
 
 
 

 

KNĚŽSKÉ HROBY 
 

O naší úctě k zemřelým svědčí i péče o jejich hroby. O úctě                               
a vděčnosti farníků vůči jejich zemřelým kněžím svědčí i péče                       
o kněžské hroby. Moc děkuji paní Míle Havrlantové, která v Pusté 
Polomi pečuje o všechny hroby kněží, kteří zde již nemají příbuzné.  

P. Polom St 30.10.: 16.00 – 16.50 h. a podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec Čt 31.10.: 16.15 – 16.50 h. a podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice  Pá 01.11.: 15.00 – 16.20 h. 
P. Polom Pá 01.11.: po mši svaté, která začne v 18.00 hod. 
P. Polom  So 02.11.: 07.15 – 07.50 h.   
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Také paní Míle však roky pomalu přibývají a s nimi nejspíš 
nebude přibývat sil. Prosíme tedy ochotné farníky, kteří by 
s údržbou zeleně na hrobech paní Míle pomáhali.  

Řešením je také místo zeleně pořídit náhrobní desky. 
Vzhledem ke stávajícím vysokým investicím ve farnosti a snaze 
nezadlužit příliš farnost však pořízení nových náhrobních desek 
Ekonomická rada v brzké době nepředpokládá. Často se však stává, 
že lidé na svých hrobech vyměňují staré a ještě použitelné náhrobní 
desky za nové. Prosíme tedy ty, kteří by byli ochotni darovat 
náhrobní desky, které ještě esteticky a kvalitativně jsou vhodné 
k dalšímu použití, aby rovněž dali vědět. 

Ať už s nabídkou pomoci s péčí o hroby, či v záležitosti 
darování náhrobní desky kontaktujte prosím paní Mílu 
Havrlantovou či svého faráře. Všem ochotným předem díky! 

 
 

 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

Jako křesťané uznáváme, že lidský život je posvátný. Je to 
Boží dar a jedině Bohu náleží rozhodovat o životě a smrti. V našem 
vzdělávacím cyklu jsme uvažovali nad ochranou života v jeho 
úplném počátku a závěru. A co mezi těmito póly? 

Nabízí se otázka: Může člověk přece jen někdy člověka                  
i zabít, a to legálně – bez hříchu? Odpověď zní: Ano. A to v případě 
nutné obrany a sebeobrany. Velmi důležitým je zde slovíčko „nutná“  
- a přidejme „přiměřená“ obrana a sebeobrana. Pokud někdo 
nespravedlivě útočí na život druhého, je jistě možno odrazit jeho 
útok i usmrcením agresora, pokud není možnost jiného způsobu 
obrany. Je-li možno použít jiného prostředku – útěk, volání o pomoc, 
poranění útočníka – není usmrcení dovoleno. Je-li však usmrcení 
toho, kdo nespravedlivě útočí na život druhého, jediným způsobem, 
jak život ubránit, je taková obrana a sebeobrana dovolena a jistě 
není hříchem, a to ani lehkým.  
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 

Dva z pojmů, jejichž význam žádáte vysvětlit, jsou pojmy 
„relikviář“ a „relikvie“. 

Relikviář je schránka na relikvie. Jsou v ní uloženy, a často                 
i vystaveny, části těl světců nebo předměty, nějakým způsobem 
související s Ježíšem Kristem (např. ostatky svatého Kříže). 

Mnohdy jsou relikviáře součástí oltáře. Vzácnější jsou celá 
těla mučedníků a světců, uchovávaná v prosklených tumbách                       
a rovněž vystavená úctě v prostoru kostela nebo kaple. 

Tak např. ve farním kostele v Pusté Polomi je součástí 
obětního stolu relikviář s ostatky sv. Víta. Můžete si jej prohlédnout. 
 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
          
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 od po 28.10. – začíná zimní pořádek bohoslužeb, tzn. všechny 

večerní mše svaté (nebude-li oznámeno jinak) začínají v 17.00 h. 
 čt 31.10. – v 16.15 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 17.00 

hod. mše svatá  
 pá 01.11. – od 15.00 hod. do 16.20 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření 
 pá 01.11. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 pá 01.11. – Slavnost Všech svatých; mše svaté budou slaveny  

v Kyjovicích v 16.30 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hod.; po mši 
sv. v Pusté Polomi pobožnost za zemřelé na hřbitově 

 so 02.11. – Památka všech zemřelých; mše sv. budou slaveny 
v Pusté Polomi v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.; po mši 
sv. v Kyjovicích pobožnost za zemřelé na hřbitově 
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 ne 03.11. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 03.11. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá s moderními 

křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí 
naší farnosti 

 ne 03.11. – v 15.00 hod. v Podvihově a v 15.30 hod. Hlubočci  
na místních hřbitovech pobožnost za zemřelé  

 pá 08.11. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
 so 09.11. – Biblický den ve Staré Vsi nad Ondřejnicí; žáci 

z náboženství a rodiče byli informováni zvláštním listem 
 ne 10.11. – při bohoslužbách sbírka na Mary´s Meals, organizaci 

poskytující stravu a vzdělání chudým dětem ve světě 
 ne 10.11. – v kostele v Pusté Polomi slavnost sv. Martina,  

hlavního patrona farnosti; v 10.30 hod. v Pusté Polomi slavnostní 
mše svatá  

 ne 10.11. – od 15.00 h. začíná na asfaltovém hřišti u školky 
Svatomartinské odpoledne: v programu scénka, průvod obcí, 
občerstvení, možnost zakoupení vína a oplatků; prosíme 
ochotné ženy o upečení dobrot 

 pá 15.11. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově 

 ne 17.11. – při bohoslužbách sbírka na Biblické dílo 
 ne 17.11. – při mši sv. v 10.30 hod. v Pusté Polomi Slavnost  

Výročí posvěcení farního kostela 
 pá 22.11. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 st 27.11. – v 18.00 hod. na faře schůzka Ekonomické rady 
 pá 29.11. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 pá 29.11. – v 17.35 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  

univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Násilí a války v Bibli 
 so 30.11. – od 14.00 do 16.00 hod. na faře výroba adventních 

věnečků; chvojí bude zajištěno, ostatní potřeby si přineste! 
 ne 01.12. – při bohoslužbách žehnání adventních věnců  
 ne 01.12. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
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 ne 01.12. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá s moderními 
křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí 
naší farnosti 

 ne 01.12. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 
TERMÍN FARNÍHO PLESU: sobota 15. února 2020 
 
 
GOOGLE KALENDÁŘ: Sdělujeme všem, že na webových stránkách 
farnosti farnost.pustapolom.cz je možno nahlédnout do farního 
kalendáře, který zahrnuje plánované akce farnosti v časovém 
horizontu několika měsíců dopředu. Tento farní kalendář není úplný. 
Nezachycuje všechny akce a aktivity farnosti. Slouží především ke 
koordinaci vedoucích jednotlivých aktivit. Může však sloužit též 
ostatním farníkům a návštěvníkům našeho webu pro jejich 
dlouhodobé předběžné plánování účasti na jednotlivých akcích                    
a aktivitách. V průběhu času bude nejen doplňován, ale může být 
někdy též upravován a měněn. Přesné a většinou již neměnné 
informace o našich akcích pak naleznete především ve farním 
časopise Přístav a v nedělních ohláškách. 
 
 
BEZLEPKOVÉ HOSTIE: Oznamujeme všem, kteří mají bezlepkovou 
dietu, že v naší farnosti v Pusté Polomi a v Kyjovicích je běžná 
možnost používat bezlepkové (přesněji řečeno nízkolepkové) hostie 
odpovídající normám potřebným pro celiaky. Je pouze zapotřebí 
před mší svatou (pokud možno alespoň 10 minut předem) požádat 
kostelníky o přichystání bezlepkové hostie k proměnění při mši 
svaté. Celiak pak přistupuje ke sv. přijímání jako první. Pokud 
vyplyne pravidelná potřeba používat tyto hostie také v Hlubočci, je 
možno také tam tuto možnost zřídit. Stačí dát vědět. 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


