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Kříž bez lásky neuneseš 
a lásku bez kříže nenajdeš… 
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K SVÁTKU SVATÉHO JOSEFA 
 

 
I Josef z rodu Davidova  
bdí, pozoruje beze slova,  
kdy jinoch zdvihne meč a štít.  
Sám vedle zářícího syna  
pomalu bledne, uhasíná,  
svíce, jež vydala svůj svit.  
 
Choval a živil Světlo světa  
a dochoval až v mužná léta. 
A dal mu vše, co měl, a rád.  
Teď už jen čeká odevzdaně  
na slavný den, až Syna Páně  
nad světem uzří kralovat.  
 
Ale jak vždy stál ve všem stranou,  
ani tu slavnou podívanou  
mu není usouzeno zřít.  
Anděl, jenž tolikráte za ním  
od Boha spěchal se vzkázáním,  
oči mu přišel uzavřít.  
 
"Mí drazí v nazaretském domě,  
neplačte, neteskněte po mně,  
já došel domů, v Boží dlaň."  
Ó, svatý Josefe tam v ráji!  
Nás i ty, kdo dnes umírají,  
po cestě provázej a chraň. 

 
Václav Renč – Popelka nazaretská 
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NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

 
Další zastavení u 5. přikázání začněme dnes s humorem: 

 
Přijde žena za knězem a povídá: 

„Pane faráři, já jsem se dopustila hrozného hříchu: K smrti jsem se 

pohádala s manželem.“ 

„No, někdy to nebývá tak hrozné…“, utěšuje ji pan farář. 

„Vážně? A co mám udělat s tělem???“   

 
Ale teď vážně: Asi málokdy se stane, že si někdo vyrazí na 

špacír a jen tak z krátké chvíle někoho „zapíchne“. Často je to 
neřešená či přímo živená zloba, která se stupňuje, až to jednou 
prostě „bouchne“. Proto Ježíš s veškerou vážností říká: „Slyšeli jste, 

že bylo řečeno předkům: ´Nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán 

soudu.´ Já však vám říkám, že již ten, kdo se na svého bratra 

hněvá, bude vydán soudu; kdo svého bratra tupí, bude vydán 

veleradě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému 

peklu.“ (Mt 5,21-22) 
Vážná slova! Není ale smíření a odpuštění spíše projevem 

slabosti? Viděl jsem před nedávnem hezký film s názvem Máří 
Magdaléna. Je v něm mj. i tato působivá scéna, nad kterou můžeme 
přemýšlet: 

Ježíš učí o odpuštění. A nějaká žena mu říká: „Odpustit? Před 
rokem jedna žena z Kanaánu. Znali jsme ji. Byla mladá. Její muž ji 
přistihl s jiným mužem a zavolal své bratry. Společně ji dovlekli 
k řece a znásilnili. A když s ní skončili, tak ji utopili. U soudu jeden               
z nich svého činu litoval. ´Bůh mi odpusť!´ volal. Ale já nejsem Bůh!“ 
A Ježíš jí říká: „Jaké to je nosit v srdci nenávist? Slábne měsíc za 
měsícem? Anebo prosakuje do tvých dní, do tvých nocí? Až nakonec 
pohltí všechno, čím jsi kdysi byla... Ti muži byli také plni nenávisti!“ 

Přemýšlejme i my… 
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SLOVNÍČEK POJMŮ 
 

 
A jsou před námi (zatím) poslední pojmy, které žádáte 

vysvětlit: Jaký je rozdíl mezi kostelem, kaplí, katedrálou, 

konkatedrálou, bazilikou a synagogou? 

 
KOSTEL je sakrální stavba, která slouží křesťanům k modlitbám                 
a bohoslužbám. 
 
KAPLE je menší stavba (případně součást jiné stavby – hradu, 
nemocnice, kláštera, apod.), která slouží k témuž účelu jako kostel. 
 
KATEDRÁLA  je kostel, v němž stojí stolec biskupa, tj. katedra, od níž 
biskup učí. Katedrála je hlavním kostelem diecéze. 
 
KONKATEDRÁLA – „Con“ znamená „spolu, s“, tedy spolukatedrála. 
Je to biskupský kostel podobně významný jako katedrála. V celé 
České republice máme jen jednu konkatedrálu, a to v Opavě. Máme 
ostravsko-opavskou diecézi. Hlavní kostel biskupa stojí v Ostravě, 
druhý podobně významný pak v Opavě. 
 
BAZILIKA je čestný titul pro některé velmi významné kostely; v Římě 
je to např. bazilika sv. Petra, v naší blízkosti pak třeba poutní bazilika 
na Svatém Hostýně. 
 
SYNAGOGA je židovská modlitebna. 
 
Tak. A tím jsme vyčerpali vaše otazníky. Máte-li další, pokud jde                  

o podstatu naší víry, život z víry, život v církvi, život v naší farnosti, 

apod., můžete „přihodit“: osobně, e-mailem, poštou či otázkou 

vhozenou do schránky na dotazy v našem kostele a kaplích. Je to na 

vás… 
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ČÍM ŽIJEME 
 

 
A co přinesly uplynulé 3 měsíce v naší farnosti? 

Do adventu jsme vstoupili nejen již tradičním pletením                       
a žehnáním adventních věnců, ale tentokrát také adventním 
varhanním koncertem Pavla Pískovského. Kdo nepřišel, o moc 
přišel. Ale mnozí přišli! Milým překvapením byl kostel hezky 
zaplněný posluchači. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 6.700 
Kč a byl věnován na výstavbu Komunitního centra. Dík patří Pavlovi                   
i všem dárcům! 

Adventem jsme též vstoupili do Roku Bible. A tak i adventní 
mše svaté pro děti se zabývaly právě tématem Knihy knih. 

V sobotu 7. prosince se uskutečnila některými dětmi dlouho 
očekávaná akce – návštěva Trampolínové arény ENHA Freestyle 
Ostrava pro děti, které navštěvují vyučování náboženství. Nejednalo 
se však jen o „hopsání“ na trampolínách. Naše parta měla také 
objednané 2 trenéry, kteří nejen hlídali bezpečnost dětí, ale kteří se 
také po celou dobu dětem věnovali a učili je dovednostem nejen na 
trampolínách, ale děti si také mohly vyzkoušet prvky parkouru.  

Ve středu 11. prosince naši farnost v rámci předvánočního 
setkání navštívili představitelé i zaměstnanci Charity Hrabyně. Po 
zamyšlení o významu kostela a přednášce o historii naší farnosti 
následoval ještě oběd a posezení v místní restauraci. 

Jako vždy, tak i nyní ať zazní velké poděkování všem, kteří 
úklidem, výzdobou, spolupráci při liturgii či jakkoliv jinak přispěli 
k hezkému prožití vánočních svátků. 

Na svátek sv. Štěpána proběhl v kyjovické kapli charitativní 
vánoční koncert, který byl součástí projektu Srdce s láskou 
darované. Výtěžek koncertu byl věnován Unii Roska, která se věnuje 
lidem s roztroušenou sklerózou. A že dokážeme soucítit a nebýt 
lhostejní k pomoci druhým, svědčí i částka 11.000 Kč, která byla 
zástupcům Rosky předána. Dík patří místní schole a dětem z MŠ. 
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Svátek Svaté rodiny nazaretské jsme v neděli 29. prosince 
opět po delším čase prožili ve farním kostele s obnovou 
manželských slibů. Bylo to hezké a hluboké. 

Hlavní lednovou záležitostí pak bylo Tříkrálové koledování se 
sbírkou pro Charitu Hrabyně. Veliké poděkování patří dárcům, 
organizátorům, vedoucím skupinek a samozřejmě více než stovce 
koledníků. Jak jsme si vedli? Pustá Polom 76.720 Kč, Kyjovice 61.340 
Kč, Budišovice 35.396 Kč, Podvihov 28.779 Kč a Hlubočec 24.956 Kč. 

No a Komunitní centrum? Především děkujeme obci Pustá 
Polom za lednovou dotaci 200.000 Kč. A co se děje uvnitř? 
Především teď pořizujeme vybavení. 

A mimo Komunitní centrum? Tak třeba píšeme žádosti                    
o dotace na další záležitosti ve farnosti. No uvidíme… 

 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 st 04.03. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvláště pro 

rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti téma: Blahoslavenství 
 pá 06.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
 pá 06.03. – od 16.15 hod. do 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 16.50h.) 
 pá 06.03. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 so 07.03. – duchovní obnova farnosti s P. Vítězslavem Řehulkou  

PROGRAM: v 10.00 hod. na faře pro mládež cca od 12 let; 
v 15.00 hod. v Komunitním centru pro dospělé (téma pro obě 
skupiny: Cesta ke svatosti); v 16.00 hodin v kostele mše svatá; 
příležitost ke svátosti smíření bude v kostele od 14.00 do 14.45 
hod. a podle potřeby i po mši svaté.   

 ne 08.03. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, v Pusté 
Polomi na Komunitní centrum  
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 ne 08.03. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 08.03. – 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 08.03. – po bohoslužbách v Pusté Polomi se zapisují 
úmysly mší svatých na duben až červen 2020 

 st 11.03. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvláště pro 
rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti téma: Blahoslavenství 

 čt 12.03. – v 18.00 hod. na faře schůzka Pastorační rady 
 st 18.03. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvláště pro 

rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti téma: Blahoslavenství 
 čt 19.03. – slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, patrona 

šťastné smrti; oslava svátku společná při mši sv. v Pusté Polomi 
v 17.00 hod. 

 pá 20.03. – od 08.00 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

 ne 22.03. – při bohoslužbách sbírka na křesťanskou Tv NOE 
 st 25.03. – slavnost Zvěstování Páně; oslava svátku společná při 

mši sv. v Pusté Polomi v 17.00 hod. 
 čt 26.03. – v 17.00 hod. v Pusté Polomi mše sv. zvláště pro 

rodiny s dětmi ze všech obcí farnosti téma: Blahoslavenství 
 pá 27.03. – dopoledne návštěvy nemocných v Kyjovicích, 

Hlubočci a Podvihově; předvelikonoční návštěvy – nahlaste ty, 
kdo nejsou navštěvováni pravidelně!!! 

 so 28.03. – děkanátní setkání mládeže v Kravařích; upřesňující 
informace sledujte v ohláškách 

 noc ze so 28.03. na ne 29.03. – přechod na letní čas; ručičku 
hodin si posuneme o 1 hodinu dopředu 

 ne 29.03. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

 Pobožnost Křížové cesty bude bývat během postní doby                      
(nebude-li oznámeno jinak) o nedělích v Kyjovicích v 08.20 h., 
v Hlubočci a v Pusté Polomi ve 14.00 hod. 
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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 


