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Zaradoval jsem se, když mi řekli: 
Do domu Hospodinova půjdeme! 

(žalm 122) 
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DOSTALI JSME NEMOC NA MÍRU 
 

 
Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou 
potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme 
dostali takovou nemoc, abychom si 
uvědomili, jakým darem zdraví je. 
Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme 
dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní 
byl vzácný. 

Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do 
našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako 
rodina. 
Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána 
tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní. 
Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak 
jsou nepostradatelní. 
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela 
naše školy, aby si rodiče mohli vyzkoušet sami roli učitelů. 
Přestali jsme si vážit kněží, proto jsme si to mohli zkusit bez nich. 
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv                               
a s kýmkoli, a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si 
uvědomili, že to není samozřejmost. 
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních 
centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si 
štěstí koupit nemůžeme. 
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se 
navzájem, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, 
že tam naše krása není. 
Přestali jsme si vážit kostelů, proto nám je tato nemoc uzamkla. 
Brali jsme mši svatou jen jako nedělní povinnost, proto nám ji tato 
nemoc vzala. 
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Vyhýbali jsme se svátosti smíření a Eucharistii, proto nám tato 
nemoc dala zakusit, jak je bez nich. 
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země, a proto jsme dostali tuto 
nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, 
dát trochu pokory a poučit nás. 
 
Tato nemoc nám vzala hodně, ale zároveň nám dává možnost se 

toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nejdůležitější. 

Dostali jsme nemoc na míru. Asi jsme ji jako lidstvo opravdu 

potřebovali. 

NEZAPOMENEME? 

 
 

 

BODY Z „EXERCICIÍ“ 
 

Milí farníci, vítejte v kostele!  Těšili jste se už? 
 Prožili jsme dobu postní, Svatý týden a také velikonoce, jaké 
bychom si sami nevymysleli. Byla to pro nás mimořádná duchovní 
cvičení (exercicie), možná s mimořádnými plody. 

Mnoho lidí se ptalo a mnozí se jistě stále ptají: „Proč?“ A lidé 
si také často sami odpovídají: „Je to Boží trest!“ říkají jedni. „Není to 
Boží trest! Bůh netrestá!“ oponují druzí. Rád bych se u těchto 
„zkratek“ trošku zastavil. 

Jak víme, že je to Boží trest?! Když Ježíš uzdravil slepého od 
narození, lidé se ptali: „Kdo zhřešil (že takhle dopadl)? On nebo jeho 
rodiče?“ A Ježíš říká: „Nezhřešil ani on ani jeho rodiče. Mají se na 
něm ukázat skutky Boží!“ Všechno těžké nemusí být trestem. Může 
to být zkouška, příležitost k růstu, může to být i dar. A jistě je také 
dobré nezapomenout na Boha, který – řečeno slovy žalmu – 
„odpouští všechny tvé viny, léčí všechny tvé neduhy, vykupuje tvůj 
život ze záhuby, věnčí tě láskou a slitováním, je milosrdný, milostivý, 
shovívavý a nadmíru dobrotivý, nejedná s námi podle našich hříchů 
ani podle našich vin nám neodplácí“.  Žl 103 (102) 
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A jak víme, že to není Boží trest?! Jistě: Bůh netrestá 
odvetně (udělals – tu máš!), ale léčebnou pedagogiku, která někdy                
i bolí, používá. Když první lidé zhřešili, museli ráj opustit. Když země 
byla zkažená a plná násilí, přišla potopa. Když král David zhřešil, 
přišel mor a zemřelo sedmdesát tisíc lidí. Jak připomíná P. Vojtěch 
Kodet, „kdykoli v Bibli čteme o epidemiích, živelních pohromách či 
válkách, vždy to byla období, kdy Bůh volal lidi k pokání a obrácení, 
protože se od něj vzdálili“. 

Myslím, že na tyto otázky i na pokušení rychlých                               
a zkratkovitých odpovědí moudře odpověděl arcibiskup Jan 
Graubner, když před časem řekl: „JE TŘEBA PTÁT SE SPRÁVNĚ. 
Neptat se PROČ, ale CO NÁM BŮH CHCE ŘÍCT. Zbytečné otázky 
odložme a nehledejme odpovědi!“  Mohli bychom se hodně mýlit.                   
I P. Tomáš Halík říká: „Když Bůh zatřásl běžným provozem světa                   
a církve, k čemu nás chce pozvat?“ Ano, nad tím uvažujme… 

Možná nám k tomu poslouží předcházející příspěvek.             
A připojme k tomu ještě i několik impulsů, které právě v minulých 
týdnech zazněly: 
 

 Když nás nezastavily povodně v Asii, požáry v Austrálii, ani 
sucha u nás, mohli jsme se teď zastavit a přemýšlet nad 
našimi prioritami před pandemií i po ní. 

 Zakusili jsme křehkost a zranitelnost naší civilizace a lidských 
jistot, které se ještě před pár týdny zdály neotřesitelné. 

 Už Starý zákon ukazuje obrovskou pedagogickou sílu 
katastrof, porážek a nemocí. Odvádějí nás od laciného 
spoléhání na vlastní síly a připomínají nám nestálost toho, co 
naivně pokládáme za neotřesitelné jistoty, jako jsou majetek, 
mír či stabilní společnost. Každé otřesení těchto jistot nám 
připomíná, že jedinou jistotou je Bůh. (Tomáš Machula) 

 Naší snahou bylo či mělo být „odolat viru a obnovit víru“ 
(biskup Martin David) 

 Když nám teď mše svatá chyběla, mohli jsme se ptát: 
Využívali jsme dostatečně všech příležitostí být na mši svaté 
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a u svatého přijímání nejen o nedělích, ale třeba i ve všední 
dny? (arcibiskup Jan Graubner) 

 Jistě není od cesty ani tato připomínka: Kolik rodičů říká, že 
děti nemají čas chodit do náboženství, protože mají spoustu 
kroužků. Tak teď se všechny zastavily… (Jan Graubner) 

 Udělali jsme také zkušenost: Kde je Bůh, tam je nebe, i když 
jsme třeba v karanténě. (Jan Graubner) 

 Mohli jsme si vyzkoušet, co nás vedlo víc k vnitřnímu pokoji: 
jestli sledování televize a zpráv na internetu nebo spíše čas 
na modlitbu, četbu a na druhé lidi kolem nás. (Vojtěch Kodet) 

 Měli jsme také možnost osvědčit svou víru. Tváří v tvář 
nemoci, která je vysoce nakažlivá, a která přináší i smrt, 
mohli jsme si vyzkoušet, jak jsme na tom se svojí vírou ve 
věčnost. Kdo věří, prožíval v takových chvílích pokoj. Kdo 
nevěří, prožíval paniku. 

 Tváří v tvář hrozícímu nebezpečí jsme také měli příležitost                    
a čas znovu prohlédnout a uspořádat před Bohem svůj 
život. 

 Mohli jsme také osvědčit svou lásku ve službě bližním. Díky 
za toto svědectví! Někdy tato služba i pro nás mohla být 
rizikem. Hezkým vzorem nám byl nedávno blahořečený kněz 
naší diecéze a našeho děkanátu P. Richard Henkes, který 
v koncentračním táboře v Dachau sám zažil epidemii tyfu                 
a dokázal v ní zůstat svědkem Boží lásky a naděje, když se 
sám dobrovolně přihlásil jako pečovatel o nakažené                           
a umírají, přičemž se tyfem nakazil a nemoci podlehl. 
Opravdu velký dík všem, kteří i přes riziko vlastního 
onemocnění sloužili či se k této službě alespoň nabídli.  

 Platí to i opačně: Mohli jsme na základě konkrétních skutků 
znovu objevit, kdo jsou naši skuteční přátelé. 

 
Ano, tento čas byl a ještě stále je jedním velkým duchovním 
cvičením. Po jeho skončení nezapomeňme, co jsme získali, čemu 
jsme se naučili, co jsme objevili. (Jan Graubner) 
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ODSLOUŽENÉ ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH 
 

 
Po dobu koronavirovou se veřejné bohoslužby ve farnostech 
neslavily. Naše farnosti však bez daru mše svaté a bez jejích plodů 
nezůstaly. Mše svaté byly slaveny soukromě, bez účasti dalších 
věřících. O každé neděli byla mše svatá sloužena za celé naše farní 

společenství. Pokud jde o ostatní úmysly mší svatých, které jste si 
zadali, byly či nebyly odslouženy dle možností a okolností. 
 
Přehled odsloužených mší svatých od 13.03. do 10.05.2020: 
 
 Za Jaroslava Dulanského, sestru a rodinu Dulanskou 
 Za Eduarda Škrobánka, rodiče a ochranu pro celou rodinu 
 Za Jana Volného a jeho manželku 
 Za Jiřího Kubesu (k 10. výročí úmr[), manželku, 3 syny a živou a † rod. 
 Za Václava Kozyka, Václava Dědice a Boží ochranu pro celou rodinu 
 Za † Davida Foj[ka, prarodiče a † Jiřího Foj[ka 
 Za † Bedřicha Grygara, řádové sestry Gertrudu, Vianneyu a Mamertu 

a za živou a † rodinu Grygarovu a Režnou 
 Za Josefa Lichého, manželku a rodiče z obou stran 
 Na daný úmysl (zadaná na 23.03.) 
 Za Josefa a Otýlii Juchelkovy, 2 syny a Boží ochranu pro živou rodinu 
 Za Gabrielu Havrlantovou, manž., syna a Boží ochranu pro živ. rodinu 
 Za † Arnošta Běčáka, manželku, syna a živou rodinu 
 Za dary Ducha Svatého pro maturanty 
 Za Aloise Tížka, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu 
 Za Marii Seidlerovou 
 Za † Fran]ška Grygara, dvoje rodiče a živou rodinu 
 Za živou a † rodinu Lichou a Procházkovou 
 Za † Annu Kozelkovou, manžela a živou a † rodinu 
 Za Eduarda Býmu (k nedož. 75. nar.), rodiče z obou stran a živou rod. 
 Za † Jenovéfu Krayzlovou, manžela, zetě a živou rodinu 
 Za † Aloise Krčmáře, manželku, vnuka a živou rodinu 
 Za † Jiřího Stoniše 
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 Za † Marii Juchelkovou, manžela a živou rodinu 
 Za † Radomila Ulmana, rodiče, bratra a † rodinu Ulmanovou, 

Neuwerthovou, Balharovou a Petrovou 
 Za Aloise Žůrka, Miloše a Annu Žůrkovy, Jiřího Kupku a její rodiče 
 Za † Jana Vavrečku, zetě a živou rodinu 
 Za Vladimíra Vaňka, manželku a živou a † rodinu Vaňkovou 
 Za živé a † členy a členky svatého růžence 
 Za mír ve světě a za oběti válek (k 75. výročí osvobození) 
 Na poděkování za dožití 90 let, za Radka Maivalda, rodinu 

Maivaldovou, Kuvíkovou, Flaškovou a duše o očistci 
 Za Viléma Langra a rodiče z obou stran 
 Za † manžele Duškovy a duše v očistci 
 Za Dobroslavu Havrlantovou, rodiče a živou rodinu 
 Za Jenovéfu Stonišovou, rodinu Hanákovou a ochranu Panny Marie 

pro živou rodinu 
 Za Rudolfa Žůrka, rodiče, sourozence a požehnání Panny Marie pro 

živou rodinu 
 Za † Arnošta Mikoška, bratra, dvoje rodiče a živou rodinu 

 

Svůj úmysl jste nenašli? Pak to znamená, že odsloužen nebyl                       
a můžete jej třeba znovu zadat. 
 
 
 
 

 

PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE NA RUKU 
 
Ani v tomto čísle našeho farního časopisu nebude chybět rubrika pro 

vzdělávání ve víře. Jen nyní na čas přerušíme cyklus zamyšlení nad 

Desaterem Božích přikázání a budeme se věnovat aktuálním 

záležitostem. Dnes k první z nich: 

 
Z hygienických důvodů je v současné době možno přijímat 
Eucharistii pouze na ruku. Mnozí to už umí, k některým se ale 
potřebné informace zatím nedostaly. A přece jen živý Ježíš 
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v proměněné Svaté Hostii je tím nejcennějším, co v církvi máme. 
Pojďme si připomenout ZÁKLADNÍ ZÁSADY. A prosím: Naučte to 
také své děti a vnoučata! Jak na to? Třeba nám pomohou informace 
právě z pracovního listu pro děti : 
 

 Kdo chce přijímat na ruku, musí mít 
čisté ruce. To si hlídej a vždy si je dobře 
umyj, než půjdeš do kostela. 
 Kdo chce přijímat na ruku, musí před 

knězem včas nachystat dlaně, udělat z nich 
takovou malou „mističku“, jak to vidíš na 
obrázku. Pokud jsi pravák (píšeš pravou 
rukou), tak dáš pravou ruku vespod a levou 
ruku nahoru (viz obrázek). Pokud jsi levák 

(píšeš levou rukou), tak dáš levou ruku vespod a pravou ruku 
nahoru. (Teď si to vyzkoušej…) 

 Kněz Ti ukáže proměněnou Svatou Hostii a řekne: „Tělo 
Kristovo!“ 

 Ty odpovíš: „AMEN!“ 
 Na dlaň, která leží nahoře, Ti kněz položí Ježíšovo Tělo – viz 

obrázek. 
 Pak rukou, která leží dole, uchopíš do prstů Svatou Hostii                      

a opatrně si ji sám / sama vložíš do úst. Toto je třeba udělat 
ještě před knězem. Kněz musí vidět, že sis Svatou Hostii dal(a) 
do úst. 

 Pak se ještě podíváš, jestli Ti na horní dlani nezůstal nějaký 
úlomek nebo drobeček. Pokud ano, i ten si ještě opatrně vložíš 
do úst. 

 Pak odcházíš na své místo. 
 Vše ostatní je stejné, jako při přijímání na jazyk. 

 

Snad jen ještě malý dovětek: Roušku je třeba sundat ještě před 
nachystáním dlaní. Ruce musejí být prázdné – nedržet v nich hůlku 
nebo kancionál! Kdo hůlku potřebuje, může se domluvit s knězem 
na donesení Eucharistie do lavice. 
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ČÍM ŽIJEME 
 

 A pojďme opět prohlédnout uplynulé dny a měsíce. Zdá se, 
že čas se zastavil. Ale není tomu tak. 
 Příznivci a podporovatelé díla Mary´s Meals se 12. února 
v Pusté Polomi sešli na mši svaté, kterou slavil kněz zodpovědný za 
toto dílo v ČR P. Cyprián Marek Bobák. 
 Naše paní katechetka Simona Dostálová od února nastoupila 
po mateřské dovolené opět do zaměstnání, které jí však už 
umožňuje učit náboženství pouze v Kyjovicích. A tak v Pusté Polomi 
opět přepřaháme, tentokrát během roku: Její úvazek od poloviny 
února přebrala paní Adéla Količová, které tímto moc děkuji. 
 15. února se konal další farní ples. Zúčastnilo se ho asi 100 
lidí a snad se podařil. Dík patří všem organizátorům, sponzorům                      
i všem, kdo přiložili ruku k dílu.  
 18. února nás potěšil dopis z Ministerstva kultury s příslibem 
130.000 Kč na poslední etapu obnovy hlavního oltáře ve farním 
kostele. 

V den navíc, tak můžeme nazvat 29. únor v letošním 
přestupném roce, jsme s partou ministrantů vyrazili do E-MOTION 
parku v Ostravě-Zábřehu. Byla to odměna za jejich ministrantskou 
službu. Cílem byla jízda na elektromotokárách. Po cestě auty na 
místo samé (zatím v roli pasažérů) se kluci zaregistrovali a usedli za 
volanty elektromotokár, tentokrát jako závodní jezdci. Pedály                      
a volant v rukou se jim velmi líbily a opravdu si toho užili. Ještě jim 
to však nestačilo, a tak po skončení jízdy v elektromotokárách si 
vyzkoušeli také virtuální realitu skutečných závodních jezdců ve 
formulích. 

V sobotu 7. března jsme ještě ve farnosti stihli také postní 
duchovní obnovu „Cesta ke svatosti“ vedenou P. Vítězslavem 
Řehulkou, které se zúčastnila asi stovka farníků, kteří také měli 
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možnost (většinou poprvé) nakouknout do nového komunitního 
centra a vyzkoušet si jeho atmosféru. 

No a pak už přišel 13. březen a nouzový stav. Veřejné 
bohoslužby nebyly, ale dar touhy a možnost modlitby, především té 
osobní a společné v rodinách – to vše zůstalo. Naše farnost 
bohoslužby po internetu nepřenášela. Ze sdělovacích prostředků se 
zdálo, že kdo bohoslužby po internetu nepřenáší, nežije. Ale nebylo 
tomu tak. Pokud mám úplné informace, tak třeba v celém našem 
děkanátu bohoslužby po internetu přenášely jen dvě farnosti. Prostě 
dopřál jsem vám, abyste si ode mě trochu odpočinuli  a využili 
spíše TV Noe s kvalitními přenosy, mnohdy třeba i se Svatým otcem 
či s biskupy. Přece jen mi nasloucháte už téměř 10 let, a právě proto 
se také do farností zvou cizí kněží, aby farníci slyšeli i někoho jiného                     
a nějak jinak. 

Kromě omezených osobních kontaktů jsme byli spojeni spíše 
po telefonu a skrze e-mail. A díky za všechny ty hezké hovory                     
a psaní! Bylo to zvláštní. Komunikovali jsme nejen spolu, ale ozvali 
se i bývalí farníci, které jsem neviděl a neslyšel třeba i více než 20 
let.  

Také příprava dětí na 1. svaté přijímání probíhala v naší 
farnosti na dálku – skrze internet. 

A co jinak? Tak třeba 2 kněžské hroby mají hezké nové 
náhrobní desky, za jejichž dar a financování prací s tím spojených 
moc děkujeme! 

No a v polovině dubna se nám vrátil do farního kostela 
nádherně restaurovaný hlavní oltář. Je to fakt nádhera. Kdo jste jej 
ještě neviděli, přijďte se podívat! 

19. května jsme dostali z biskupství zprávu, že diecéze 
podpoří částkou 30.000 Kč naše nákupy vybavení komunitního 
centra. Moc děkujeme! 

Pomalu se vracíme do kostelů také my. Je třeba poděkovat 
za všechny dary finanční i třeba dary dezinfekčních prostředků i za 
ruce nabídnuté k pomoci při provádění dezinfekce, kterou je 
potřeba udělat po každé bohoslužbě. Vydržme… 
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IN MEMORIAM – PAN BEDŘICH STONIŠ 
 

 
V časech koronavirových jsme se bohužel pouze v rodinném 

kruhu naposledy loučili s jedním z pilířů naší farnosti – s panem 

kostelníkem Bedřichem Stonišem. S vděčností za jeho službu se za 

ním ohlédněme nyní společně alespoň skrze slova promluvy, která 

zazněla na jeho pohřbu:  

 

Loučíme se s panem Bedřichem v době velikonoční, a tak 
jsem k dnešnímu pohřbu vybral evangelium, které s touto dobou 
souvisí (Mk 15,33-39; 16,1-6), ale které také zároveň nám má co říct 
do celého našeho života. Toto evangelium nás učí dívat se ke hrobu, 
jak je to lidské, a učí nás dívat se i za hrob, ke vzkříšení, k věčnému 
životu, jak je to křesťanské. Učí nás dívat se na živého Ježíše, jak to 
ve svém životě dělal i náš pan Bedřich. 

Chtěl bych dnes panu Bedřichovi poděkovat nejen za ten 
obrovský kus práce během jeho mnohaleté kostelnické služby, ale 
chci mu dnes zvláště poděkovat za jeho příklad živé, chlapské víry, 
kterou bych nazval vírou svatojosefskou. 

Jeden z našich básníků Václav Renč v jedné své sbírce, když 
mluví o svatém Josefovi, říká o něm mimo jiné i tato slova: 

 

Choval a živil Světlo světa 

a dochoval až v mužná léta. 

A dal mu vše, co měl, a rád. 
 

Myslím, že i vy, nejbližší rodina, vnímáte, že i vám pan 
Bedřich dával vše, co měl a rád. Myslím, že mnoho lidí v naší 
farnosti, kteří potřebovali jeho kostelnickou službu, může dnes 
vyznat, že pan Bedřich dával vše, co měl, a rád. Vždy připravený ke 
službě, laskavý… A především Kristu dával, vše, co měl a rád. Pro 
Něho to dělal. 
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Ale nejde jen o tu práci. Ano, to my víme, že pro Krista 
pracoval. A na druhou stranu ani nevíme: Ty tisíce hodin práce,                      
a všecko nezištně, zadarmo, pro Krista, k jeho cti a chvále. Ale nešlo 
jenom o jeho práci, skrze kterou dával vše, co měl, a rád. Jak už jsem 
řekl před chvílí, on se díval na živého Krista. On tady do kostela 
chodil nejen s klíči v ruce a pracovat, ale on tu chodil za živým 
Kristem. Pan Bedřich mi opakovaně říkal: „Víte, otče, já když 
odemknu kostel, když tady přijdu, tak já si kleknu před svatostánek            
a modlím se – i za vás!“ 

Jestli jsem dnes panu Bedřichovi vděčný za to obrovské 
množství jeho práce – a to opravdu jsem! – tak ještě víc vděčný jsem 
za to jeho slovo: „Víte, otče, já když odemknu kostel, když tady 
přijdu, já si kleknu před svatostánek a modlím se – i za vás!“ A za vás 
se nepochybně modlil taky! 

Dával vše, co měl, a rád: Dával Kristu svou práci, dával mu 
svou modlitbu, s ním nesl kříž své nemoci… Dával vše, co měl, a rád. 
A já si tak říkám: Jak jinak ho teď mohl Ježíš přivítat, než právě svými 
slovy – slovy, která máme zachycena v evangeliu: „Služebníku dobrý 
a věrný, pojď se radovat se svým Pánem!“ 

Myslím, že život pana Bedřicha můžeme shrnout slovy naší 
nejkrásnější velikonoční písně, kde mimo jiné zpíváme: 

 
Aleluja! 

Co zasel kdo, to bude žíti, 

kdo ctnost a dobro miloval, 

se krásou věčnou bude skvíti 

v svém Pánu, který z mrtvých vstal. 

Na věky v domov líbezný 

jej uvede Král vítězný. 

 
To byla cesta našeho zemřelého, to je cíl, kterého náš 

zemřelý nyní dosahuje. Kéž je to i cesta a cíl každého z nás… 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

INFORMACE SKRZE E-MAILOVOU POŠTU 
V časech koronavirových se odmlčel také náš farní časopis. 
Především z toho důvodu, že vzhledem k uzavřeným kostelům jej 
nebylo komu dávat a také situace se rychle měnila a bylo potřeba 
pružně dodávat především aktuální informace. Jako ideální se jevily 
příležitostné dopisy farníkům, které byly rozesílány e-mailovou 
poštou s prosbou o tisk a distribuci starším lidem v rodině a v okolí, 
kteří se s internetem nekamarádí. Jsem si vědom, že tato cesta má               
i svá úskalí. E-maily s dopisy byly odesílány zpravidla farníkům 
starším 15 let, kteří s naší farností aktivně žijí, na adresy trvale 
uložené v adresáři. Tak se mohlo stát, že e-maily dostávali i ti, kteří                
o ně ani moc nestáli, a naopak je třeba nedostali ti, jejichž adresy 
mám uložené třeba jen dočasně (např. pro potřeby komunikace 
s rodiči ohledně náboženství, apod.). Také se jistě stávalo, že 
v množství kontaktů se na někoho prostě zapomnělo, což mě 
samozřejmě mrzí a za což se omlouvám. Vzhledem k neustále se 
vyvíjející epidemiologické situaci a rychle se měnícím předpisům,                
a také vzhledem k eventuální 2. vlně epidemie je možné, že 
v rychlém dodávání aktuálních informací bude ještě potřeba 
pokračovat. Proto prosím: 
 

• Pokud jste e-maily s aktuálními informacemi dostávali                    
a vnímáte je jako zbytečné či obtěžující, sdělte svůj 
požadavek, aby na Vaši adresu už nebyly zasílány: 
rkf.pustapolom@doo.cz  
 

• Pokud jste e-maily s aktuálními informacemi nedostávali              
a naopak je dostávat chcete, napište svůj požadavek: 
adresa viz výše 
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POŘAD BOHOSLUŽEB 
Od 25. května se již bohoslužeb může účastnit až 300 lidí, bohužel 
stále mezi závazné předpisy patří  dvoumetrové rozestupy                      
(s výjimkou těch, kdo spolu žijí pod jednou střechou), což znamená, 
že stále trvá potřeba rozšířit kapacitu nedělních bohoslužeb. Proto 
se prodlužuje až do odvolání (nejspíš opravdu na celou dobu, do 
kdy předpis o dvoumetrových rozestupech bude trvat) upravený 
pořad bohoslužeb: Jsou zrušeny pondělní bohoslužby v Pusté 
Polomi a páteční bohoslužby v Kyjovicích. Tyto bohoslužby jsou 
nahrazeny sobotními bohoslužbami s nedělní platností. Úmysly mší 
svatých z pondělí a pátků se automaticky přesunují na sobotu. 
Tedy souhrnně: 
 
 

 ST ČT SO NE 

Hlubočec    07.30 

Kyjovice   16.30 09.00 

P. Polom 18.00 18.00 18.00 10.30 
 
 

Doporučuji: Využívejte více sobotních bohoslužeb s nedělní 
platností, které jsou trochu méně obsazeny. KAŽDÝ FARNÍK MŮŽE 
BĚHEM SOBOTY A NEDĚLE ZATÍM VYUŽÍT JEN JEDNU MŠI SVATOU. 
Dejte prosím možnost bezpečně slavit bohoslužby také ostatním. 
Aktuální pořad bohoslužeb sledujte v ohláškách. 
 
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
Dodržujte (kromě těch, kdo žijí spolu) v kostele a kaplích odstup                 
2 metry, u vchodu si dezinfikujte ruce, noste roušky, nevstupujte 
s příznaky nemoci COVID-19, mezi které patří např. projevy 
respiračních onemocnění, zvl. kašel, dušnost, teplota, náhlá ztrátu 
chuti a čichu. Jak připomenul otec biskup František, naše 
ohleduplnost k druhým bude teď naším „pozdravem pokoje“. 
Z hygienických důvodů není možné dávat dětem na čelo křížky, 
nosit v obětním průvodu srdíčka, shromažďovat se u oltáře 
k modlitbě Otče náš, přinášet k oltáři obětní dary, podávat si ruce 
jako pozdrav pokoje. Vzhledem k podávání Eucharistie na ruku se 
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z hygienických důvodů sbírka koná až po mši svaté (kostelníci 
budou stát s košíčkem u vchodů do kostela a kaplí). 
 
LITURGIE BOHOSLUŽEB 
Také bohoslužby ve všední dny se již od června vrátí k normálu: 
Budou tedy provázeny promluvou i přímluvnými modlitbami, před 
bohoslužbami jste zváni na modlitbu svatého růžence. Nedělní 
bohoslužby budou asi i nadále mírně kratší, než bývalo zvykem. 
 
SVÁTOST SMÍŘENÍ 
I nadále se bude zpovídat 30 minut před bohoslužbami (10 minut 
před mší svatou již kněz odchází!!!): 

• v Pusté Polomi ve středu a v pátek (v místnosti pro děti!!!); 
nově také v sobotu po mši svaté 

• v Kyjovicích v sobotu 
• v Hlubočci v neděli 

Stále platí možnost přijmout svátost smíření v odůvodněných 
případech doma nebo domluvit si svátost smíření soukromě na faře 
na konkrétní den a hodinu na základě telefonické domluvy (tel. číslo 
603 368 922). 
 
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Kněz je k dispozici k návštěvám nemocných. Nebudou však zatím 
prováděny plošně, ale jen na základě pozvání konkrétního 
nemocného či jeho rodiny v individuálně domluveném termínu. 
Zvažte sami, zda-li na návštěvu kněze ve Vaší domácnosti je či není 
již vhodný čas. Máte-li o návštěvu zájem, volejte  tel. č. 603 368 922. 
 
DĚTSKÉ AKTIVITY 
Po konzultacích s otcem biskupem Martinem, školou a vedoucími 
aktivit sděluji, že výuka náboženství, schůzky scholy                                      
a instrumentální scholy se v tomto školním roce už nejspíš 
neobnoví (leda že by se zásadně změnily okolnosti a předpisy). 
S farním táborem se naopak počítá – viz webové stránky farnosti. 
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BATŮŽKOVÝ PROJEKT 
Sbírání školních pomůcek pro chudé děti podporované organizací 
Mary´s Meals se z hygienických důvodů pozastavuje. Dá-li Pán Bůh, 
obnoví se po prázdninách. Proto prosíme: Pomůcky, které na další 
školní rok už nebudete chtít, nevyhazujte, ale nabídněte je při 
pokračování projektu po prázdninách! 
 

OSTATNÍ INFORMACE 
Posvěcené ratolesti z Květné neděle si stále můžete rozebírat 
v kostele i v kaplích. 
Děti si mohou po bohoslužbách v sakristii vyzvednout všechny 
obrázky za dobu, kdy byly zrušené veřejné bohoslužby. 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 čt 04.06. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv. smíření  

a v 18.00 hod. mše svatá 
 so 06.06. – v 09.00 hod. v kostele v P. Polomi 1. sv. zpověď dětí 
 so 06.06. a ne 07.06. – při bohoslužbách sbírka na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na dobudování Komunitního centra 
 ne 07.06. – 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi 1. sv. přijímání; 

z epidemiologických důvodů MŠE SVATÁ JEN PRO POZVANÉ!!! 
 ne 07.06. – v 18.00 hod. v P.Polomi náhradní veřejná mše svatá 
 čt 11.06. – slavnost Těla a Krve Páně: doporučený svátek; 

oslava svátku společná při mši svaté v Pusté Polomi v 18.00 hod. 
 od so 13.06. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 

zapisují úmysly mší sv. na červenec až září 2020 v Pusté Polomi 
 so 13.06. v 16.30 hod. a ne 14.06.– v 09.00 hod. v Kyjovicích mše 

sv. ze slavnosti sv. Víta, hlavního patrona obce a kaple 
(patrocinium) 

 so 20.06. a ne 21.06. – při bohoslužbách sbírka na dostavbu 
Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

 ne 28.06. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. ze slavnosti sv. Jana  
a Pavla, hlavních patronů obce a kaple (patrocinium) 

 
 
 
 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAŽENA – SLEDUJTE V OHLÁŠKÁCH!!!!!!!!! 


