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Dokud v kostele zní dětský pláč, 
Bůh nám žehná… 

(P. Vítězslav Řehulka) 
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NEJEN VEČERNÍ MODLITBA 
 

 

Zůstaň s námi, Pane, 
neboť den se sklání a nastává večer. 
Zůstaň s námi a se všemi lidmi! 
Zůstaň s námi na sklonku dne, 
na sklonku života, na sklonku světa! 
 
Zůstaň s námi  
se svou milostí a dobrotou,  
se svým slovem a svátostmi,  
se svou útěchou a požehnáním. 
 
Zůstaň s námi, 
až na nás přijde noc tísně a strachu,  
noc pochybností a pokušení,  
noc hořké smrti! 
 
Zůstaň s námi  
a se všemi svými dětmi 
teď i navždycky! 
A nám dej zůstat s Tebou… 
 
 

 

 

DAR NEBO ČERTŮV DÁREK? 
 

 

Jeden člověk vyprávěl s obrovským nadšením knězi: „Ty 
přenosy mše svaté, to je úžasný dar. Jsem na mši svaté v Praze, 
Brně, Ostravě, i se Svatým otcem...“ 
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Kněz, který toho člověka už dlouho v kostele neviděl (a tušil, 
že ho zase možná delší dobu neuvidí), mu opatrně řekl: „Ano, máš 
pravdu, je to velký dar pro ty, kteří opravdu nemají žádnou jinou 
možnost, jak se mše svaté účastnit. Je to také velký dar pro ty, kteří 
kromě účasti na živé liturgii ve své farnosti takto čerpají ještě další 
impulsy pro svůj duchovní život. Ale byl by to ,čertův dárek' pro 
toho, komu by tyto jinak tak úžasné možnosti sloužily jako výmluva a 
omluva z účasti na bohoslužbách a přijímání svátostí. Stanou-li se 
tyto možnosti omluvou a výmluvou pro to, abychom už 
nepřekonávali překážky a nesnažili se - i když to třeba není vůbec 
jednoduché - pak je to skutečně „čertův dárek“. A ďábel nám vždy 
dává jen proto, aby o to víc jinde sebral.“ 

A co ty? Jsou pro tebe přenosy bohoslužeb velký dar, nebo 
„čertův dárek“? A nebo se tě tento problém vůbec netýká, protože 
ty už máš na neděli (a co teprve na všední den) zcela jiný program? 

 
P. Pavel Zahradníček   

 
 

 

TROCHU VÍCE POOTEVŘENÉ DVEŘE 
 

 

Moji milí, 
jak se zdá, přibouchnuté dveře našich kostelů se opět 

otevírají. Ano, byl to čas, kdy jsme o sobě zjistili mnohé. Zjistili jsme, 
jak toužíme nebo netoužíme po Kristu v Eucharistii, ve svátosti 
smíření, ve společenství. Zjistili jsme, jak nám záleží nebo nezáleží na 
tom, jak farnost žije. I v tomto smyslu slova to byl čas zkoušky… 

Je fajn, že naše kostely se znovu více otevřely! A věřte, že je 
radostí kněze slyšet: „Otče, já už jsem se tak těšila, až budu 
očkovaná! Už zase přijdu!“ Ano, je to vidět. S přibývající imunizací a 
s přibývajícími možnostmi se opět v kostele a kaplích objevují tváře, 
které zde dlouho nebyly vidět. Vítejte! Těšíme se na vás!  

P. Zdeněk 
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ČÍM ŽIJEME 
 

 

Je tomu již více než čtvrt roku, co vyšlo poslední číslo farního 
časopisu. Jak jsme ten čas ve farnosti prožili? Souhrnně lze říci, že 
jsme se snažili věnovat spíše jednotlivcům a malým společenstvím, 
nakolik bylo možno. 

Velké poděkování patří těm, kdo po celou tu dobu obětavě 
připravovali a zajišťovali liturgii pro malá společenství přítomných. 
Především děkuji těm, kdo zájemce o bohoslužby zapisovali, dále 
kostelníkům a ministrantům, kteří zvláště o nedělích zajišťovali i 3 
bohoslužby denně. Děkuji varhaníkům, zpěvákům, scholám, pro 
které se zákaz společného zpěvu stal výzvou, jak alespoň z kůru 
obohatit liturgii třeba i novými prvky hudby a zpěvu. Mohli jsme tak 
prožívat liturgii sice krátkou a jednoduchou, ale přesto důstojnou a 
hlubokou, včetně té velikonoční. Nezbývá, než vyjádřit přání a 
prosbu o přenesení některých nových prvků liturgie také do 
normálnějších dob. Je to výzva… 

Pokud jde o vzdělávání dětí a mládeže ve víře, bylo to velmi 
pestré. Každý vyučující to dělal tak, jak je mu dáno, a jak to vnímal 
jako dobré. U mládeže 2. stupně ZŠ bylo rozhodnuto k běžné školní 
on-line výuce již nic víc nepřidávat a náboženství obnovit teprve 
tehdy, až se budeme moci fyzicky scházet. U mladších dětí jsme 
vyzkoušeli snad všechno, co šlo: Někteří byli s vyučujícími v kontaktu 
na dálku jen sporadicky, jiní pravidelně. Někteří se dle možností 
scházeli ve školních třídách, jiní pak při uzavření škol nebo při 
nemožnosti spojovat dohromady děti z více tříd se scházeli on-line, 
nebo se vzdělávali skrze zasílané a navrácené pracovní listy, příběhy 
a videa. Velké poděkování patří zvláště rodičům, kteří i přes velké 
vytížení, ať už pracovní či spojené se školním vzděláváním svých 
dětí, podporovali také růst dětí ve víře a v životě z víry. Děkuji 
rodičům za dohled a pomoc dětem při práci s materiály, které děti 
dostávaly a také za pravidelné zasílání zpětné vazby. Rád jsem 
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vídával rodiče, kteří i v této náročné době přicházeli se svými dětmi 
na bohoslužby. Jsem vděčný i těm, kdo pro celé své rodiny 
připravovali duchovní program doma. 

Návštěvy nemocných zatím probíhaly jen na požádání. Jsem 
rád, že zvláště před velikonočními svátky se opět podařilo v Domově 
Na zámku i v domácnostech navštívit všechny, kdo projevili zájem, a 
posloužit jim svátostmi. Je fajn, že také v této době bylo možné 
sloužit svátostmi rovněž těm, kteří aktuálně dozrávali pro věčnost.  

A když už jsme u toho, ano – také v naší farnosti letos vzrostl 
počet těch, které jsme doprovázeli na jejich poslední cestě. Průměr 
pohřbů se v naší farnosti ročně pohybuje kolem čísla 25. Letos 
k poslednímu dubnu však už máme za sebou 14 pohřbů. 

Farní časopis vzhledem k rychle se měnícím okolnostem 
kolem pandemie v uplynulém období opět nevycházel a byl 
nahrazen aktuálními informacemi zasílanými na vaše e-maily či 
v rámci v kostele rozdávaných tištěných ohlášek. 

A co jinak? Především chci poděkovat za všechny dary a 
přání, kterých se mi v lednu dostalo u příležitosti mých 50. 
narozenin. Znovu jsem si tak mohl uvědomit, jakým bohatstvím jsou 
pro nás přátelé a ti, kdo nás mají rádi. 

Poděkování patří také obci Pustá Polom, od níž jsme 3. února 
dostali pro letošní rok dotaci 200.000 Kč na další etapu generální 
opravy varhan ve farním kostele. Plánuje se asi na podzim. 

V uplynulých týdnech se připravovala také generální oprava 
kapličky Panny Marie na hřbitově u farního kostela. Měla by 
proběhnout v nejbližší době. Začala nás ovšem zlobit již opravená 
kaple Božského Srdce Páně u fary, kde opadává malba. Též se nám 
porouchaly věžní hodiny na kostele. A je špatná také střecha na 
stodole. Tak bude co dělat i nadále a bude do čeho investovat. 

Jo – a asi byste měli vědět, že v rámci povinného testování 
firem na Covid-19 bylo také Biskupství shledáno jako firma a všichni 
jeho zaměstnanci (včetně kněží) od 6. dubna procházejí každý týden 
testy na Covid-19. Tak snad i tímto způsobem jsme pro vás zase 
aspoň trochu bezpečnější… 
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 PRAVIDLA PRO BOHOSLUŽBY PLATNÁ OD 26.04. 
 

 

S platností od 26. dubna 2021 se věřící mohou účastnit 
bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest 
(respirátor, nanorouška nebo chirurgická rouška), rozestupy 2 metry 
(s výjimkou členů jedné domácnosti) a dezinfekce. Na bohoslužby se 
již není třeba předem hlásit. Při bohoslužbách je také už možno 
společně zpívat – noste s sebou kancionály! 

Z aktuálně platných vládních nařízení vyplývá, že již také není 
v kostelech zakázáno používání svěcené vody a podávání rukou. 
Otec biskup Martin však žádá, abychom z epidemiologických důvodů 
tyto prvky stále vynechávali. Budeme respektovat. Rovněž sbírky 
budou i nadále konány až po mši svaté. 
 
 
 

 

POZVÁNÍ PRO RODINY 
 
 

Jak víme, papež František od slavnosti svatého Josefa 
vyhlásil rok věnovaný zvláště rodinám a manželstvím. Asi ještě delší 
čas nebude možnost mimo bohoslužby společně se scházet ve 
větších počtech. Papežem Františkem a jeho spolupracovníky je však 
připraven hezký program, který je možno prožívat i v jednotlivých 
rodinách.  

Vychází z papežovy exhortace Amoris laetitia (Radost z 
lásky). Zvláště v této době, kdy rodiny čelí různým tlakům z vnějšího 
světa, je krásné projít společnou pouť, při které budeme společně 
přemýšlet nad tím, jak je dobře být rodinou. Svěřuji tento program 
vaší pozornosti. Kéž našim rodinám přinese požehnání, aby byly 
ještě krásnějším a hlubším zázemím pro každého z nás! 

Odkaz na program naleznete na webových stránkách naší 
farnosti v článku „Pozvání pro rodiny“. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
  

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 

Na Biblický apoštolát                                                                                                                                               01/2021   4.000   3.500    710 
Na provoz topení ve far. kostele   02/2021   6.100  sbírka nebyla  sbírka nebyla 

Na Svatopetrský haléř                                           02/2021   6.220   8.070    670 
Na TV NOE                                          03/2021   7.210 10.750    500 
Na Kněžský seminář                         04/2021 11.450   6.000 1.140 
Na opravu varhan ve far. kostele  04/2021 10.200   2.415 1.000 
Na Mary´s Meals                          (postničky) 11.730   2.500 2.000 

 

PLÁNOVANÉ DIECÉZNÍ SBÍRKY: 
 so 08.05. a ne 09.05. – Na pomoc pronásledovaným křesťanům 
 so 22.05. a ne 23.05. – Svatodušní sbírka na Diecézní charitu 
 

BOHOSLUŽBY V KVĚTNU: 
Vzhledem k epidemiologické situaci a záměru co nejbezpečněji 
zpřístupnit zvláště nedělní bohoslužby co největšímu počtu lidí                   
a také vzhledem k návaznosti na další program se dočasně mění 
pořádek bohoslužeb: 
 

 PO PÁ SO  
(s nedělní platností) 

NE 

Pustá Polom 07.00 18.00 18.00 10.30 
Kyjovice   16.30 09.00 
Hlubočec    07.30 
 
 

PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ: 

 

 PO PÁ SO  NE 

Pustá Polom 06.30 – 06.50 17.30 – 17.50 po mši svaté  
Kyjovice   16.00 – 16.20  
Hlubočec    07.00 – 07.20 

 

Aktuální změny bohoslužeb (a tedy i zpovídání)  
sledujte v ohláškách a na webových stránkách farnosti. 
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MÁJOVÉ POBOŽNOSTI: 
Mariánské májové pobožnosti budou bývat po celý květen 
v Hlubočci denně v 18.00 hod., v Kyjovicích od pondělí do pátku 
v 18.00 hod. a v sobotu a v neděli před bohoslužbami a v Pusté 
Polomi budou spojeny se mší svatou v pondělí a v pátek.  
Letošní májová čtení budou v Pusté Polomi a v Kyjovicích                              
o osobnosti velkého mariánského ctitele, zvelebitele Svatého 
Hostýna a Velehradu, olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila 
Stojana – u příležitosti 100. výročí jmenování olomouckým 
arcibiskupem. 

 
DALŠÍ INFORMACE: 
 Návštěvy nemocných proběhnou v pátek 07.05. dopoledne, a to 

na požádání. Zájemce nahlaste do čtvrtku 06.05. na tel. čísle 
603 368 922. 

 Slavnost Nanebevstoupení Páně budeme slavit společně při mši 
svaté ve čtvrtek 13.05. v 18.00 hod. v kostele v Pusté Polomi. 

 Aktuální informace sledujte na webových stránkách farnosti. 
Komu informace nechodí do e-mailových schránek a máte zájem 
o jejich zasílání, dejte vědět na tel. č. 603 368 922. 

 

To vše dá-li Pán Bůh a dovolí-li koronavirus.  

 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

Přijde synek ke zpovědi a povídá: „Přivedl jsem k nepříčetnosti třídní 
učitelku.“ – „A co se stalo?“ ptá se pan farář. – „Koupil jsem si 
prášek do pečiva  a předstíral jsem, že prodávám drogy.“  
 
 
 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


