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Dokud člověk nespočine v Bohu, 
bude neustále utíkat sám před sebou… 

(Anton Heinen) 
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ADVENTNÍ TOUHA 
 
 

Den krátký je, noc dlouhá, 
tmou hvězdy třpytí se 
a v lidech hlad a touha 
má podob tisíce. 
 
Vše choré je a sténá 
v adventním čekání 
a v žízni beze jména 
svět všemi hlasy zní. 
 
Přijď, Pane, změň náš osud, 
přijď, maran atha, přijď, 
náš úděl tvrdý dosud 
změň k spáse pro svůj lid. 
 
Nauč nás žít a vnímat 
hlas Tvého volání, 
s Marií odpovídat 
své „Ano, staň se mi!“ 
 
Vždyť kdo Tvé slovo slyší  
a žije Duchem Tvým, 
Tvůj příchod činí bližším. 
Přijď se svým královstvím! 

 
 

(z Denní modlitby církve) 
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OSLAVA 
 

Malý chlapec zaťukal na okno, ve 
kterém se svítilo. Otevřela mu 
mladá žena: 
„Co chceš?“ „Budu mít narozeniny, 
přišel jsem vás pozvat na oslavu.“ 
„Promiň, ale máme moc práce. 
Budou Vánoce a já nevím, kam 
dřív skočit,“ zněla odpověď. 

 
Chlapec šel dál, zazvonil na sousední dveře. Na jeho pozvání uslyšel 
strohou odpověď: „Kdo jsi? Vůbec tě neznám. Oslava? Musím koupit 
hromadu dárků k Vánocům, nemám čas na nějaké oslavy.“ 
 
Ani v dalších domech se mu nevedlo jinak. Všude měli spoustu práce 
a starostí, nikdo neměl čas se zastavit. 
 
„Škola! Tam jsou děti a ty jistě rády přijdou,“ napadlo chlapce. Zašel 
tedy do školy. Děti zrovna nacvičovaly koledy. „Nám, nám narodil 
se!“ neslo se chodbou a chlapec se potěšeně usmál. „Oslava 
narozenin? To zní zajímavě. A bude tam taky diskotéka? A hodně 
jídla a pití?“ děti se předháněly v otázkách. 
„No..., to zrovna ne,“ zašeptal chlapec. „A co tam teda bude?“ 
vyhrkla udiveně jedna slečna. „Bude tam ticho, krásný zpěv                
a já. Budeme spolu a bude nám dobře. Můžeme si povídat o všem,              
o čem budete chtít. Vždyť to budou mé narozeniny. Bude to hezké, 
uvidíte.“ Děti se daly do smíchu: „Takovou oslavu si nech.“ A 
pokračovaly v nacvičování koled. 
Chlapec šel se svěšenou hlavou pryč. Ještě zaslechl jednu učitelku, 
jak si stěžuje druhé: „Já bych ty Vánoce zrušila. Vůbec nestíhám 
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uklízet a péct, teď ještě ty nácviky s dětmi, doma nervy                                       
s manželem...“ 
Malému chlapci vyhrkly slzy. „Tak oni by Vánoce zrušili? Chtěli by 
zrušit moje narozeniny? A já se na ně vždycky tak těším. Mám pro 
lidi připraveno tolik obdarování, ale oni o ně nestojí.“ 
Smutně došel až k malé zasněžené chaloupce. „Tak jsi se opět vrátil 
s nepořízenou, Ježíši?“ uvítala jej stařenka. „Nic si z toho nedělej, tak 
budeme opět slavit spolu jen my dva. Oni ať si slaví své „Vánoce“... 
„Je mi lidí líto. Honí se a přitom se těší, až budou svátky pryč. Kdyby 
přijali mé pozvání, stačilo by tak málo...“ 
„To jsou lidé. Chtějí si vše dělat po svém. Dělají si život složitý, musí 
mít ve všem jasno a přitom jim nedochází ani to základní - že bez 
Tebe se pachtí marně.“ 
 

Prožíváme advent, tedy přípravu na Oslavu. 
Zkus se zamyslet, co pro Tebe znamenají Vánoce. 

CO BUDEŠ SLAVIT TY? 
 
 
 
 

 

VÁNOCE 2019 
 
K dobrému prožití Vánoc nepochybně patří také dobré přijetí 
svátosti smíření a Eucharistie. Již Origenes před mnoha lety napsal:  
 

„Co by to pomohlo, že se Ježíš kdysi narodil v Betlémě, 

kdyby se o Vánocích nenarodil i v Tvém srdci?!“ 

 

Ježíš v Eucharistii je nevzácnějším darem vánočních svátků: Bez něj 
by Vánoce byly jen prázdnou skořápkou bez obsahu. Přijměte tedy 
pozvání ke smíření s Bohem, třeba i po mnohých letech… 
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MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 
 
 
 

Pustá Polom Po       16/12 0630 – 0650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom St                     18/12 1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec Čt  19/12 1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Kyjovice Pá  20/12 1600 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Ne 22/12     1400 – 1530 h. 

 
 
 
 

 
Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček, v neděli též P. Radek Drobisz 

23/12, 24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 
 
 

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBY 
  
 

 Út  
24/12 

St  
25/12 

Čt 
26/12 

Ne 
29/12 

Út 
31/12 

St 
01/01 

P. Polom 
  1430* 

2200 1030 1030     1030╬ 0800 1030 

Kyjovice  0900 0900   0900  0900 
Hlubočec  1700    0730 1500  

 
 

 
 

* mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi 

╬ mše svatá s obnovou manželských slibů 
 
 
 
 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

A pojďme k pravidelným rubrikám. V našich zastaveních nad                        
5. přikázáním stále ještě zůstáváme u otázky ochrany lidského 
života. Budeme se dnes zabývat otázkou, které moderní slovník říká 
„dobrovolný odchod ze života“.  Přesný pojem zní: sebevražda. 



 6

 Víme, že jako je velmi závažným proviněním vražda, taktéž 
velmi závažným proviněním je sebevražda. Život jsme si nedali                  
a nemáme právo si ho vzít. 
 Byly doby, kdy sebevrahům býval odpírán církevní pohřeb                 
a kdy sebevrahové byli dokonce ukládáni do země odděleně od 
ostatních zemřelých, třeba u hřbitovní zdi. Bylo tak činěno 
s odůvodněním, že sebevražda je těžký hřích, smrt v těžkém hříchu 
vylučuje člověka z možnosti spásy, sebevrah vědomě zvolil těžký 
hřích, se kterým odešel na věčnost a nemá tudíž právo ani na 
církevní pohřeb. 
 Sebevražda samozřejmě je a zůstane věcí velmi závažnou. 
Sebevražda je vždy vražda sebe, a to je věc skutečně závažná. Na 
problém sebevrahů se však církev dnes dívá zároveň pohledem 
moderní psychologie. Ta nám ukazuje, jak velké tlaky mnohdy vedou 
člověka k tak tragickému činu. Ukazuje, že lidé, kteří si sáhli na život, 
to zpravidla udělali vlivem obrovských vnitřních tlaků, které pro ně 
byly nesnesitelnými. Moderní psychologie ukazuje, že lidé, kteří si 
vzali život, k tomu byli zpravidla doslova dohnáni vnějšími či 
vnitřními okolnostmi. V takovém případě ovšem nemůže být řeč                  
o těžkém hříchu. Sám o sobě takový skutek jistě těžkým hříchem je. 
Ale aby byl člověk těžkým hříchem skutečně vinen, musí jej vždy 
vykonat s plným vědomím a s plnou svobodou. Ta plná svoboda                  
u většiny sebevrahů však schází. Jednají většinou pod tíhou 
obrovských tlaků a stresů. 
 Takový člověk je hoden soucitného a milosrdného pohledu 
svých bratří a sester. Proto dnešní pohled církve na otázku 
sebevrahů je podstatně milosrdnější. Církev ty, kdo si sáhli na život, 
dnes pohřbívá, modlí se za ně, svolává na ně Boží milosrdenství. 
 A ještě jedna věc k zamyšlení: Zvedat mravokárně 
ukazováček je až příliš jednoduché. Ale všímáme si lidí trpících, lidí 
nemocných, osamocených, lidí v krizi, lidí v depresi, lidí ztrápených, 
lidí, kterým se všechno „sype na hlavu“, lidí, kteří prožívají ztráty, 
lidí, kterým „nechutná žít“? Jsme jim oporou? Měli bychom být… 
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 
Jeden z pojmů, jehož vysvětlení žádáte, se týká také doby, do které 
jsme právě vstoupili. Ten pojem zní „roráty“. 
 
Roráty jsou specifické ranní mariánské mše svaté, které se konají                     
v adventní době. Název je odvozen z latinských slov adventní 
antifony "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte, nebesa, shůry).  
Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV.  
 
Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhernými 
liturgickými zpěvy (najdeme je také v kancionálu od č. 102 do č. 117) 
se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého 
adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný 
národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 
20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však 
probíhají (mnohdy úspěšně) snahy o obnovu této tradice. 
 
Je pravdou, že někde se (nevím, jestli zcela 
správně) slovem „roráty“ označují také 
adventní bohoslužby pro děti (s průvodem              
a se svícemi či s lampičkami), které se 
z pastoračních důvodů konají večer. Mše 
svatá začínající v brzkých ranních hodinách 
(mezi 6. a 7. hodinou) má ale zcela zvláštní 
atmosféru. Farářem jsa v Bolaticích  jsem 
udělal zkušenost, že ranní roráty jsou možné, a to dokonce pro děti. 
Po celý advent ve všechny všední dny jsme mívali v 06.30 hod. 
roráty zvláště pro děti a věřte nevěřte, někdy těch dětí chodilo i 120. 
U nás jsem si zatím netroufl. Ale když bude zájem, může být. Stačí 
dát vědět. Já vstanu.  
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ČÍM ŽIJEME 
 

A čím jsme žili v uplynulých týdnech a měsících? 
„Zub času“ nahlodal sochu Panny Marie u hlavního vchodu 

do farního kostela. A tak jsme rádi, že v září vyšla další naše žádost                        
o dotaci a Ministerstvo zemědělství v příštím roce přispěje částkou 
115.500 Kč na obnovu této sochy. Doložit ze svého ovšem budeme 
muset ještě dalších cca 50.000 Kč. 

V polovině září byla ukončena obnova figurálních maleb                     
a výmalby kaple v Kyjovicích. Financování této akce proběhlo ze 
dvou zdrojů. Část byla pokryta z dotace Ministerstva zemědělství                 
a druhá část z rozpočtu obce. Konkrétní částky budou zveřejněny po 
zpracování závěrečné zprávy v některém dalším čísle Přístavu. 

Oslava 90 let kyjovické kaple 15. září byla moc fajn. Hlavním 
celebrantem mše svaté byl bývalý farář naší farnosti P. Martin Šmíd. 
Odpoledne jsme se pak sešli na varhanním koncertu a pak už 
probíhalo zábavné společenské odpoledne. 

O týden později jsme se jedním autobusem a sedmi auty 
vydali na Den kostelů. Navštívili jsme kostel Narození Panny Marie 
v Andělské Hoře a také nádherný poutní kostelík sv. Anny na 
Annabergu. Pak nás čekala Karlova Studánka a některé i Praděd. 

V září byla také ukončena první větší etapa opravy varhan ve 
farním kostele. 

V církvi se též rádi počítáme . 6. října proběhlo ve všech 
farnostech naší země sčítání účastníků nedělních bohoslužeb. 
V naší farnosti se k bohoslužbám sešlo 286 lidí. Věkový průměr činil 
hezkých 46 let. Muži tvořili 36 % účastníků, ženy 64%. 

V sobotu 12. října jsme vyrazili s ministranty na Diecézní 
ministrantskou pouť na Hukvaldy. Čekali nás oba otcové biskupové, 
a také liška Bystrouška. Ministrantů se sešlo asi 350. 
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Téhož dne proběhl v režii KDU-ČSL další ročník 
Pustopolomského orienťáku. Na Komunitní centrum vynesl 7.707 
Kč. 

V polovině října nám odvezli další část farního kostela. 
Nebyli to zloději, ale restaurátoři, kteří se postarají o další část 
hlavního oltáře, včetně svatostánku. 

V neděli 20. října jsme ve farním kostele opět prožili misijní 
neděli s průvodem s netradičními obětními dary. Skauti opět 
připravili a prodali perníčky. Výtěžek z prodeje pro potřeby 
Papežských misijních děl činil 4.405 Kč. 

A pracovalo se i na Komunitním centru: Máme už dveře také 
uvnitř objektu, jsou hotové obklady a dlažby, záchody i koupelny, 
pověšené radiátory, je hotová i většina záležitostí kolem elektřiny                 
a odešli už i vodaři. Velký dík patří místním chlapům za zateplení 
objektu a ženám a skautům za velký úklid. 

První polovina listopadu pak byla v kyjovické kapli ve 
znamení výměny podlah v lavicích. Ty už ovšem financujeme ze 
svého. 

V sobotu 9. listopadu se pro děti a jejich rodiny uskutečnil 
Biblický den ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. 20 % soutěžících v Biblické 
olympiádě tvořili borci z naší farnosti. Patří jim dík za odvahu ve 
skutečně velmi náročné soutěži reprezentovat naši farnost, o to víc, 
že jedné skupince medailové místo uniklo jen „o vlásek“. 

V neděli 10. listopadu jsme opět prožili Svatomartinské 
slavnosti. Jejich zvláště milým hostem byl náš rodák P. Jakub 
Vavrečka, hlavní celebrant slavnostní mše svaté. A odpoledne přijel 
svatý Martin – sice na hnědém koni, ale doprovázen dětskými rytíři 
v nových kvalitních kostýmech, za jejichž financování děkujeme 
Obecnímu úřadu v Pusté Polomi. 

Téhož dne započala Národní pouť do Říma u příležitosti 30. 
výročí svatořečení Anežky České. Je fajn, že i tam měla naše farnost 
zastoupení. Poděkování za dar pro Svatého otce naleznete v dalším 
příspěvku. 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Drazí bratři a sestry v Kristu. Vy všichni jste přispěli na dar 
pro svatého otce Františka. Vám všem patří velké díky. Svatý otec 
byl potěšen jak finančním darem na chudé a potřebné, tak i vašimi 
otisky prstů, jako symbolem velkorysého dárce. Ať již mnozí z vás 
byli na národní pouti v Římě, či doma se v tichosti připojili                           
v modlitbách ke zhruba čtyřem tisícům poutníků, našim kněžím                   
a biskupům, my jsme v Římě věděli, že jste tam s námi.  Vaše otisky 
prstů jsou na soše "Koruna svaté Anežky České", a další tisíce otisků 
jsou uloženy v ní. Vaše děti a další pokolení budou vědět, že  Váš 
otisk je v Římě a taky v srdci svatého otce Františka. Nepatří mně 
hodnotit národní pouť, jsem však přesvědčen, že byla krásná a i díky 
vám splnila svoje poslání. 

 František Ševečka 
Koordinátor projektu "Koruna svaté Anežky České" 

 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 ne 01.12. – v 16.00 hod. ve farním kostele v Pusté Polomi 

adventní varhanní koncert Pavla Pískovského 
 st 04.12. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci sv. smíření a v 17.00 

hod. mše svatá  
 čt 05.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi adventní mše 

sv. zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 
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 pá 06.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi; 
předvánoční návštěvy; nahlaste ty, kteří nejsou pravidelně 
navštěvováni!!! 

 pá 06.12. – od 16.00 hod. do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 
eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16.50 h.) 

 so 07.12. – výlet žáků z náboženství do trampolínového centra 
v Ostravě; školáci a rodiče byli informováni zvláštním listem 

 ne 08.12. – při bohoslužbách sbírka na televizi NOE 
 od ne 08.12. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 

zapisují úmysly mší sv. na leden až březen 2020 v Pusté Polomi, 
kulatá a významná výročí na celý rok 

 po 09.12. – slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu; oslava svátku společná při mši sv. v P. Polomi 
v 17.00 h. 

 st 11.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi adventní mše 
sv. zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 

 pá 13.12. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

 st 18.12. – v 17.00 hod. v kostele v Pusté Polomi adventní mše 
sv. zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti 

 čt 19.12. – od 16.15 hod. v Hlubočci příležitost k přijetí svátosti 
smíření; v 17.00 hod. mše svatá  

 pá 20.12. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 
Hlubočci a Podvihově; předvánoční návštěvy; nahlaste ty, kteří 
nejsou pravidelně navštěvováni!!! 

 ne 22.12. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v P. Polomi 
na Komunitní centrum 

 předvánoční zpovídání a vánoční bohoslužby – viz str. 4 a 5 
 ne 29.12. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

s obnovou manželských slibů pro manžele ze všech obcí farnosti 
 ne 29.12. – vyjde další číslo farního časopisu 
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


