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Život je hledání nebo bloudění. 
Kdo ví, co hledá, má náskok k cíli… 
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VÁNOČNÍ MODLITBA 
 

 
Drahý Pane, 
v tomto čase dávání a přijímání 
přehlédnu snadno dary, 
které mi dáváš Ty. 
 
Děkuji Ti za místo, kde mohu bydlet, 
za oděv, jídlo a všechny dobré věci, 
které mi denně opatřuješ. 
 
Děkuji za lidi,  
které jsi postavil do mého života,  
kteří znají mé nedostatky, 
ale stále mne milují. 
 
Děkuji Ti, že zůstáváš se mnou 
v nesnázích života 
a táhneš mne blíž k sobě. 
 
Děkuji za pokoj,  
který dáváš jedině Ty. 
 
Nejvíce ze všeho Ti děkuji, Pane, za to, 
že ses narodil pro mou záchranu. 
 
Děkuji Ti, že moje budoucnost  
je ve Tvých rukou. 
 
Děkuji Ti, že jsi nadějí pro každého. 
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DÁREK OD JEŽÍŠKA 
 

 
Když bylo naší dceři asi 

šest let, moc si přála                          
k Vánocům Lego. Dosud si 
hrála s nějakými kousky, které 
našla u babičky v krabici po 
svém tatínkovi, ale přála si mít 
své „vlastní“. Nějakou dobu se 
za to každý večer modlila, ale                
s manželem jsme se jí snažili 

její prosbu rozmluvit, že přece už jedno Lego má - u babičky - a že jí 
ho klidně tatínek přiveze domů. Mezitím už poslala dopis Ježíškovi                
s tímto přáním a stále pevně věřila, že se jí na Vánoce splní. A dál se 
za to modlila... 

Bylo přesně 6. prosince, svátek svatého Mikuláše, když u nás 
zazvonila pošťačka s obrovským balíkem. Zírala jsem na to a ptala se 
manžela, co objednal? O ničem nevěděl. Když jsme balík rozbalili, 
byla tam velká krabice LEGO CREATOR, typ „postav si dům snů",               
v hodnotě asi tisíc korun. Uvnitř balíku byl vložený lístek, který něco 
vysvětlil, ale o to víc šokoval. V srpnu jsem se zúčastnila jedné 
fotosoutěže v časopise pro maminky a stala jsem se šťastnou 
výherkyní. V balíčku byla gratulace s přáním krásných Vánoc... 

Pán Ježíš skutečně vyslyšel dětské přání a poslal po svatém 
Mikulášovi krásný dárek. Ten nejenže na Vánoce rozzářil dětské oči, 
ale svým způsobem ohromil hlavně nás - dospělé. Jak silná je moc 
dětské modlitby, jsme se v naší rodině přesvědčili už několikrát.  

Nechte děti, ať svými modlitbami „tlučou na Božské srdce" - 
na milující srdce Pána Ježíše, a uvidíte zázraky... 

Adéla  
(převzato z časopisu Milujte se!)  
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VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ 
 

 
 

       Ať o Vánocích hledáme  

a nacházíme SVĚTLO. 

Když ztratila svůj jas světla  

a světélka nákupních center, 

ať objevíme zář Betlémské hvězdy 

a ta ať nás dovede ke Světlu světa – 

živému Ježíši. 

A v roce 2020 ať má kdo vést  

naši ruku, půjdeme-li někdy tmou… 

 

Přeje P. Zdeněk, váš farář a bratr 

 

 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

 

V našem vzdělávacím cyklu na pokračování v rámci                       
5. přikázání Desatera opouštíme již téma ochrany lidského života                  
a přecházíme na další zajímavý námět k zamyšlení. Bude jím 
ochrana lidského zdraví. Zdraví je velký Boží dar. Jeho cenu nejeden 
člověk pozná, až když zdraví ztratí. Říká se, že v druhé polovině 
života nejeden člověk trpí tím, na co si „zadělal“ v první polovině 
života.  

Je zde možno přemýšlet o mnoha záležitostech: o nezdravém 
životním stylu, o přejídání, o nedodržování bezpečnostních                          
a dopravních předpisů, porušování předepsané léčby, nadužívání 
léků, ale i o tzv. „klasice“: Některé záležitosti jsou jasné, třeba drogy. 
Ale zabíjí i nadměrná konzumace alkoholu. Také opilství chápeme 
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jako hřích. Mnozí však už (ke své škodě) jako hřích nechápou třeba 
kouření. 

A přece: Skutečně každá cigareta škodí. Hlavně je však 
úžasnou hloupostí. Posuďte sami: 

Ve 20. století na následky kouření zemřelo 100 milionů lidí, 
tedy více než v obou světových válkách. Podle studie WHO každá 
cigareta nás stojí asi 11 minut života. Tabákový kouř obsahuje 
řádově více než 4000 látek, z toho několik desítek karcinogenních 
(rakovinotvorných). Zároveň tabákový kouř obsahuje také 
radioaktivní látky (Polonium 210, Olovo 210), díky nimž se plíce 
silného kuřáka, který vykouří 2 krabičky denně, ozáří jako při 
rentgenu plic už za 6 dní. 

 

 
Jistě nezanedbatelná je i finanční stránka věci. Vezměme si 

krabičku cigaret za 100 Kč. Vykouří-li kuřák 1 takovou krabičku 
denně, dělá-li to tak řekněme 60 let života, zaplatí za to 2.190.000 
Kč. Hezká částka! Připočteme-li k tomu náklady na léčení, bude to už 
pěkná sumička, za kterou by se leccos dalo pořídit.  

Řekněte sami: Není kouření nejen hřích, ale i hloupost?  
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 

 

Dalším pojmem, jehož vysvětlení žádáte, je pojem „ekumenický“. 
 

Toto slovo pochází ze slova EKUMENISMUS, což znamená 
snahu o sjednocení, sbližování a spolupráci křesťanů různých 
vyznání. Vždyť víme, že v Pána Ježíše věříme nejen my katolíci, ale 
křesťané různých církví: evangelíci, pravoslavní, adventisté, atd. 

Jak připomíná kardinál Tomáš Špidlík, skutečný ekumenismus 
nechce zaretušovat rozdíly jednotlivých vyznání a hledat vnější 
jednotu zapřením něčeho z vlastní víry.  

Hledáme spíše to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje,               
a na tom se snažíme stavět. Snažíme se společně upřímně hledat, co 
Ježíš přinesl. A snažíme se přijímat jeden druhého jako bratra                       
a sestru. 

Vše, co vychází z této snahy, se označuje slovem 
„ekumenický“. 
 
 
 

 

MANŽELSTVÍ, SANACE, KONVALIDACE 
 

 

Možná i tato slova bychom mohli přidat do slovníčku cizích 
slov, která si žádají vysvětlení. Nejen to druhé a třetí slovo, ale bez 
nadsázky i to první. Pro mnoho mladých lidí se dnes slovo 
„manželství“ stává slovem cizím s nesrozumitelných obsahem. Třeba 
i na zamyšlení nad tímto slovíčkem jednou dojde.  

Dnes si však udělejme malý výlet do manželského církevního 
práva a pojďme se seznámit s pojmy, které příliš známé nejsou,                 
a přesto mohou být pro nejednoho člověka velmi důležité                            
a užitečné. 
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Víme, že pokřtěný katolík uzavírá před Bohem platné 
manželství jen církevně. Pokud tomu tak nebylo, a muž a žena spolu 
manželským životem žijí, uzavírají si až do vyřešení situace cestu ke 
svátosti smíření a ke svatému přijímání. Nikoliv proto, že by se 
jednalo o neodpustitelnou záležitost. Svátost smíření však kromě 
vyznání hříchů vyžaduje také lítost a upřímné předsevzetí udělat 
maximum pro to, aby se člověk do budoucna hříchům vyhýbal. 
Problém je v tom, když člověk v něčem závažném, co dobré není, 
pokračovat přímo zamýšlí. 

Někdo to řeší tak, že prostě s Bohem žije (nebo nežije) a ke 
svátostem nechodí a teprve po smrti partnera (pokud dřív nezemře 
sám ) začne opět přistupovat ke svátostem. A většinou lidé ani 
nevědí, že jisté cesty jsou. Samozřejmě soužití s člověkem, který byl 
rozvedený po sňatku platném před Bohem, problémem je. To se za 
života právoplatného manžela uzdravit nedá a Ježíš takový vztah 
jasně a přímo nazývá cizoložstvím. To je Boží slovo. To nezměníš.  

Někdy se však stávalo a dodnes stává, že jsou lidé, kteří 
svatbu v kostele mít mohli, a nepřikládali tomu význam a manželství 
uzavřeli pouze občansky. Nebo uzavřeli občanský sňatek s člověkem, 
který se rozvedl po sňatku platném před Bohem a jejich právoplatný 
manžel mezitím už zemřel. Postupem času došlo k prohloubení 
jejich vztahu s Bohem, možná by po svaté zpovědi a po svatém 
přijímání i toužili, a netuší, že cesta je. Dokonce dvě cesty: 
 
1. KONVALIDACE – zplatnění manželství v kostele. Nemusí jít                     
o žádnou další velkou svatbu s družičkami a závojem. Může to být 
klidně malý soukromý obřad jen před knězem a dvěma svědky. 
Prostě jde pouze o to před Bohem a před církví si obnovit ANO, 
které si muž a žena dali před lety na úřadě a pozvat tak do svého 
vztahu Boha. 
 
2. SANACE – zplatnění manželství administrativní cestou. Někdy se 
stává, že třeba žena touží přistupovat ke svátostem a její chlap by jí 
to i docela přál, ale do kostela ho prostě nikdo nedostane. V tom 
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případě je možno skrze svého faráře požádat biskupa, aby toto 
manželství bylo i bez obřadu mocí klíčů od Boha za církevně platné  
a nerozlučitelné uznáno a jako takové zapsáno do matriky 
sezdaných. Obřad tedy není nutný a vše se odehrává pouze 
administrativní cestou. 

+ + +  
 
A ještě jedna záležitost, o které se také mezi lidmi málo ví: Ano, 
někdy manželství před Bohem zplatnit bohužel nelze. Brání tomu 
stále trvající předcházející sňatek právoplatný před Bohem. A často 
není možné se ani rozejít (např. z důvodu výchovy dětí). Vlivem 
různých životních okolností však i u těchto partnerů může dojít 
k prohloubení vztahu s Bohem a k touze po přijímání svátosti 
smíření a Eucharistie. Cesta je náročná, ale je možná. Pokud se pro 
tyto partnery intimní život s Bohem skrze přijímání svátostí stane 
důležitější, než společný intimní život, a pokud se tedy upřímně 
rozhodnou svůj společní intimní život opustit (nebo jej třeba už 
nepraktikují např. z důvodu věku), mohou skrze svého faráře také 
požádat biskupa o dovolení přistupovat ke svátostem. 
 
Je škoda, že se o těchto možnostech moc neví, a že mnozí začnou 
znovu ke svátostem přistupovat teprve až po smrti partnera. Týká-li 
se zmiňovaná problematika vás, nebojte se obrátit na svého faráře       
a pohledat možnosti. A víte-li o někom takovém ve svém okolí, pak 
neváhejte a pokuste se mu to vysvětlit a na kněze jej odkázat. Držím 
palce! 
 
 

 

 

ADOPCE NA DÁLKU 
 

 

Naše farnost finančně podporuje v rámci projektu Adopce na 
dálku dva indické mladé lidi: 10tiletého Chandana a 24letou Latu. 
Oba pochází ze západního pobřeží Indie. 
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Chandan Mesta nyní díky naší podpoře navštěvuje základní školu 
v Honavaru. Je v 6. třídě a v budoucnosti by se rád stal mechanikem. 
Co se týče jeho známek, tak jeho učitelé říkají, že by se měl zlepšit. 
V naší známkovací stupnici by měl průměrnou známku na 
vysvědčení mezi dvojkou a trojkou. Žije se svou matkou a o 3 roky 
starší sestrou. Prázdniny prožil na táboře a u babičky. 
 
Lata Naik studuje ekonomiku na vysoké škole v Udupi                                    
a momentálně je ve 3. ročníku, ve kterém dělá praxe v různých 
firmách. Školou prochází v podstatě se samými jedničkami, čímž se 
zdárně blíží ke svému vysněnému povolání jako účetní. Učitelé ji 
popisují jako velkou dříčku a jako kreativní a laskavou studentku. 
Velmi děkuje za veškerou podporu, bez které by se jí takového 
vzdělání nedostalo. 

z došlých dopisů a hodnocení připravil 

Lukáš Krajzl 

 

 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na sochu sv. Anežky (dar papeži)  08/2019    6.050     7.700    3.400 
Na opravy a budování*                         09/2019    7.171     2.923    2.080 
Na církevní školy                               09/2019    4.724     6.570    1.445 
Na Komunitní centrum                    10/2019    7.416     4.570    1.650 
Na misie                                              10/2019 10.600     9.670    2.400 
Na Mary´s Meals                               11/2019 11.250     6.020    2.270 
Na Biblické dílo                                       11/2019    5.276     4.630    1.760 
Na TV Noe                                               12/2019    5.602     7.550    2.000 

 
* na opravy kaplí, v P.Polomi na Komunitní centrum 
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POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 út 31.12. – v 08.00 hod. v Pusté Polomi a v 15.00 hod. v Hlubočci 

bohoslužby na poděkování za uplynulý rok 
 st 01.01. – v 09.00 hod. v Kyjovicích a v 10.30 hod. v Pusté 

Polomi novoroční bohoslužby (slavnost Matky Boží Panny 
Marie – zasvěcený svátek) 

 první polovina ledna – Tříkrálové koledování se sbírkou pro 
Charitu 

 pá 03.01. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 ne 05.01. – slavnost Zjevení Páně; při všech bohoslužbách 

žehnání vody, v Pusté Polomi též křídy a kadidla; vodu si přineste 
s sebou!!! 

 čt 16.01. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 pá 17.01. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 ne 19.01. – při bohoslužbách sbírka na Komunitní centrum 
 pá 24.01. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 

Hlubočci a Podvihově 
 pá 24.01. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 ne 26.01. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 26.01. – 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 

 čt 30.01. – v 16.30 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 
smíření a v 17.00 hod. mše svatá  

 pá 31.01. – v 17.35 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  
univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma: Účast na obřadech 
jiných církví, platnost svátostí udělovaných v jiných církvích 

 ne 02.02. – svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice); při 
všech bohoslužbách žehnání svící; svíce si přineste a nechejte                
u sebe! 

 ne 02.02. – vyjde další číslo farního časopisu 
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BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 
 

Držíte v rukou lednové číslo Přístavu, které ale vychází dva dny před 

Silvestrem. Nebojme se tedy dopřát si poněkud větší porci humoru… 

 

Pan  farář vypráví dětem, že je třeba konat dobré skutky. Karlík se 
přihlásí a povídá: „Já jsem udělal dobrý skutek! Byl jsem celý víkend 
u babičky!“ – „No, Kájo, to ale ještě nemusel být dobrý skutek!“ – 
„Já myslím, že byl. Protože když jsem odcházel domů, babička byla 
hróóózně šťastná!“  
 
Při biskupské návštěvě ve farnosti se k panu biskupovi přitočí malý 
ministrant s tím, že by jednou chtěl být knězem. Pan biskup se 
laskavě usměje a povídá: „Tak se pěkně uč a měj rád Pána Ježíše                  
a možná tě pak jednou přijmu do semináře. Když budeš pilně 
studovat a budeš zbožný, možná tě pak vysvětím na jáhna. Když 
budeš dobrý jáhen, možná tě jednou vysvětím na kněze a udělám 
z tebe kaplana. Když budeš dobrým kaplanem, možná z tebe udělám 
faráře. Když budeš dobrým farářem, možná z tebe udělám děkana.“  
Ministrantovi se zjevnými biskupskými ambicemi to však ještě 
nestačí a zeptá se: „A když budu dobrým děkanem?“ 
Biskup se opět laskavě usměje a řekne: „Tak tě hezky pohřbím…“  
 
Pan farář se ptá: „Natálko, byla jsi v neděli v kostele?“ 
„Byla! Ve schole  jsem zpívala!“ 
„Vlastně jo. To si pamatuju!  
 
A na poslední straně dnes trocha zimního humoru …  
 

Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 
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