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Pravda není tam, kde je většina. 
Pravda je tam, kde je Bůh… 

(P. Marián Kuffa) 
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MODLITBA ARCIBISKUPA GRAUBNERA 
KE ZNOVUOTEVŘENÍ KOSTELŮ 

 
 
 
 

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály                        
a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane, 
shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil,                      
a soucit máš se všemi svými tvory. Všechna tvá 
díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují             
o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti                      
a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš se 
o vše, co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají                 
a podpíráš ty, kdo klesají, nabízíš svou pomocnou 
ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají. 

 

Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses 
jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel 
smlouvu a dal lidu zákon, jehož dodržování vede k šťastnému životu 
na zemi. Lid se opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti                   
a i přes četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil, uměl číst tvá 
znamení, rozuměl jim a nechal se vést. Tys na něj nezanevřel a věrně 
jej provázel jako dobrý otec. 
 

I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné 
zvěsti o vítězství tvé lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši 
Kristu, který se stal jedním z nás, nabídl nám účast v tvém království, 
které v nás roste, když necháme vtělovat tvé slovo do našich skutků 
a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy. Pomoz nám 
obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy, abychom předali 
naději evangelia dalším generacím. 
 

Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace 
ukázala, jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota 
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zaručená lidským právem, že se smrtí musíme počítat a být na ni 
připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá, že je 
moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně se 
rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit 
s druhými a raduje se z jejich štěstí. 
 

Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát 
k zodpovědné dospělosti i k umění přiznat chudobu, která potřebuje 
druhou polovinu světa, a pro ni se z lásky dokáže zřeknout své 
svobody a nezávislosti, aby na vzájemném darování a přijetí muže a 
ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti. Pak nám 
nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ 
zas prozáří nová naděje. 
 

Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď 
chceme častěji přicházet a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval 
v náročné službě nemocným. Zbav nás strachu a posilni naši naději, 
která roste, když se těšíme na společenství s tebou v nebi. Pomoz 
nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, abys byl uprostřed nás 
a přitahoval naše současníky do živého společenství tvých šťastných 
přátel. Amen. 
 
 
 
 

VRACÍME SE DO SPOLEČENSTVÍ 
 
 

Milí farníci a přátelé naší farnosti, 
prožili jsme něco, co se nestalo ani za války: Pandemie 

nemoci COVID-19 na dlouhý čas uzavřela naše kostely a většina 
z nás se k bohoslužbám připojovala pouze na dálku skrze rozhlas, 
televizi, či internet. Možná jsme tak novým způsobem objevili 
hodnotu křesťanských médií, jakými jsou například rádio Proglas či 
televize Noe. Jak připomněl papež František, byl to však obraz 
církve, která se ocitla ve složité situaci.  



 4 

Možná jste si všimli, že ve chvíli, kdy se opět začaly otevírat 
kostely, papež František ukončil téměř každodenní přenosy mší 
svatých z Domu svaté Marty ve Vatikánu. Jen v Itálii dosahovaly živé 
přenosy ranních mší sledovanost více než jeden a půl milionu 
diváků. A byly tyto bohoslužby přenášeny i do mnoha jiných zemí 
světa, včetně České republiky. Nejeden z vás jste se k nim rádi 
připojovali také. Není to škoda zrušit něco, co má takovou 
sledovanost? Není! Svatý otec tak vyjádřil přání, „aby se Boží lid 
mohl takto navrátit ke společenství s Pánem ve svátostech, 
účastnit se nedělní liturgie a obnovit rovněž v kostelech 
každodenní návštěvy Pána a jeho Slova“. Zároveň varoval před 
virtuální a individualistickou vírou, která je ochuzena o společenství 
a svátosti. 

Také předseda České biskupské konference arcibiskup Jan 
Graubner v pastýřském listu napsal tato slova: Nyní však, když je to 
možné, je třeba se vrátit do kostelů. Padají omezení počtu 
účastníků na bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše touha po 
účasti na mši svaté byla pravdivá a využijme každé příležitosti „být 
u toho“, když se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední 
dny. 

Je fajn, že situace se v naší zemi (s výjimkou místních 
ohnisek) pomalu stabilizuje a my se postupně vracíme k normálu. Ve 
společnosti i v církvi. Znovu si uvědomujeme, že individualismus                  
a virtuální sdílení není to, k čemu nás pozval Pán. On nás zve do 
společenství. Do společenství nejen s ním, ale také do živého 
společenství mezi námi navzájem. Prosím, přijměme znovu toto 
pozvání. 

A přijměme ještě jednu důležitou výzvu otce arcibiskupa:  
Nyní je před námi úkol přivést i ty, které ještě ovládá strach, nebo 
pohodlí, zpět do společenství k hlubšímu prožívání mše svaté                       
v kostele. Děkuji všem, kteří se v tom budou osobně angažovat 
trpělivým zvaním a vytvářením živých společenství víry, kde bude 
možné zakoušet radostnou přítomnost Ježíše uprostřed nás. Děkuji 
každému z vás, že se zapojíte. 
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NEPŘÍTOMNOST KNĚZE U UMÍRAJÍCÍCH 
 
 

Také dnes budeme pokračovat ve vzdělávací rubrice. 
Uplynulé období přineslo s sebou otázky a výzvy, o kterých se 
doposud příliš nemluvilo, a které se staly aktuálními. Minule jsme se 
zabývali podáváním Eucharistie na ruku, dnes pojďme k další 
důležité záležitosti: 
 
 Jak ve své modlitbě připomněl arcibiskup Graubner, období 
pandemie ukázalo také, že se smrtí musíme počítat a být na ni 
připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá, že je 
moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti… 

Ano, také o těchto záležitostech je třeba mluvit, a to nejen 
s možností 2. vlny epidemie. Vždyť každému z nás v jakémkoliv věku 
se může přihodit, že se ocitne zcela náhle a nečekaně u brány smrti 
a opravdu nevíme, zdali u toho bude moci být kněz. 

Nejlepší přípravou je jistě každodenní život prožívaný pod 
zorným úhlem věčnosti. Také v případě závažné nemoci, pokud 
možno ještě před nástupem do nemocnice, případně (nelze-li jinak) 
co nejdříve po přijetí, je dobré přijmout svaté svátosti. Někteří lidé 
také nosí u svých dokladů (nejlépe u občanského průkazu) lístek 
s textem: „Přeji si a prosím, aby v případě vážného zranění, vážné 
nemoci nebo v nebezpečí smrti byl ke mně zavolán římskokatolický 
kněz.“ 

Jak ale jednat v případě, že člověk se ocitne 
v bezprostředním nebezpečí smrti a kněze není možné zavolat? 
Hezky to vyjádřil papež František: Udělejte to, co říká katechismus. 
Je to velmi jasné: Když nemáte možnost jít za knězem a vyzpovídat 
se, mluvte s Bohem. On je váš Otec! Z celého srdce jej proste za 
odpuštění, vyslovte před ním svou lítost. Slibte mu: „Jak to bude 
možné, později se vyzpovídám, ale odpusť mi, prosím, už nyní.“                     
A okamžitě obdržíte opět Boží milost. Jak nás učí katechismus: 
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Sami můžete obdržet Boží odpuštění, nemáte-li možnost setkat se 
s knězem. Dobře prožitý úkon lítosti a naše duše se znovu stane 
bílou jako sníh. 

Tak na to nezapomeňme. Může se nám to hodit: Nemůžeme-
li se vyzpovídat, litujme všech svých hříchů z lásky k Bohu, 
odřekněme se jich do budoucna a vzbuďme upřímné předsevzetí 
vyzpovídat se z nich co nejdříve, jakmile to bude možné a poprosme 
o odpuštění. V nouzi i takto Bůh člověka očišťuje, a to i ze závažných 
vin.  

 
 

 
 

PTALI JSTE SE 
 
 

Dnes k jednomu vícekráte a v různých podobách 
opakovanému dotazu: Co to znamená, že otec biskup Martin David 
byl jmenován „apoštolským administrátorem diecéze“? Jaká je role 
otce biskupa Františka? 

 
Diecézním biskupem byl a stále zůstává otec biskup František 

Václav Lobkowicz. Úkolem diecézního biskupa za běžných okolností 
je diecézi posvěcovat, učit a řídit. Vzhledem ke zdravotním obtížím 
byl otci biskupovi Františkovi ponechán jen úkol posvěcovat a učit 
diecézi. Náročný úkol řídit diecézi byl svěřen otci biskupovi 
Martinovi. Myslím, že hezky to vyjádřil sám otec biskup Martin: Oba 
jedeme s biskupem Františkem v autě jedním směrem, jen jsme si 
vyměnili místo za volantem. 

A co to znamená být apoštolským administrátorem? 
Administrátor se automaticky nestává nástupcem diecézního 
biskupa. Být administrátorem znamená pouze dočasné pověření 
k řízení diecéze, které může být kdykoliv odvoláno. Zároveň však 
apoštolský administrátor má, pokud jde o řízení diecéze, po dobu 
svého pověření všechna práva a povinnosti diecézního biskupa. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 

 

 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 

Na opravy a budování*                         12/2019 10.400 10.387     2.612 

Na Komunitní centrum                       01/2020   6.850   4.230     1.600 

Na opravy a budování*                         02/2020   6.845   3.303     2.300 

Na Svatopetrský haléř                           02/2020   6.770 11.235     1.700 

Na opravy a budování*                         03/2020   7.600   6.000     2.105 

Pro pronásledované křesťany           05/2020   5.850   5.400     2.555 

Na Diecézní charitu                                 05/2020   6.080   6.240     2.000 

Na opravy a budování*                         06/2020 12.070      4.840  2.850 

Na Diecézní středisko mládeže          06/2020  7.100      7.900 1.750 
 

* na opravy kaplí, v Pusté Polomi na Komunitní centrum 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 po 29.06. – slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla; doporučený  

svátek; oslava svátku společná při mši svaté v Pusté Polomi 
v 18.00 hod. 

 čt 02.07. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv. smíření  
a v 18.00 hod. mše svatá 

 pá 03.07. – od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 
eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření (do 17.50h.) 

 ne 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; běžný nedělní  
pořádek bohoslužeb 

 ne 12.07. – při všech bohoslužbách sbírka na dobudování 
Komunitního centra 

 pá 17.07. – od 08.00 hod. návštěvy nemocných v Domově na  
zámku v Kyjovicích 

 od ne 19.07. do st 29.07. – farní tábor v Kujavách 
 ne 26.07. – vyjde další číslo farního časopisu 
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PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 
 
 

 PO ČT PÁ NE 

Hlubočec    07.30 

Kyjovice   18.00 09.00 

P. Polom 07.00 18.00  10.30 
 
 

Změna programu vyhražena! Aktuální úpravy sledujte v ohláškách. 

 
 
OSTATNÍ INFORMACE: 

 
✓ Návštěvy nemocných v domácnostech probíhají i nadále na základě 

osobní domluvy v individuálně domluvených termínech. 

✓ Tradiční setkání dětí s otcem biskupem na Prašivé letos nebude. 

 
 

 
 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 
 

Končí mše svatá a pan farář dá každému z ministrantů za odměnu 
jednu korunu. Pepíček se ozve: „Vždyť za to si nic nekoupíme!“ –     
„Tak řekni tatínkovi, ať to nehází do sbírky!“ ☺ 
 
Ke konci potopy přiletí holubice k Noemovi a začne vyjednávat:                
„Ty vyhodíš kočky přes palubu a já ti řeknu, kde jsem vzala tu 
ratolest!“ ☺ 
 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


