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Já sama nejsem nic. 
Ale já a Kristus – to je velmoc! 

(sv. Terezie z Avily) 
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TY JEDINÝ JSI NAŠÍ NADĚJÍ 
 

 

MODLITBA ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA 
 

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. 
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. 
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. 
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. 
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, 
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, 
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, 
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. 
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. 
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. 
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. 
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, 
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, 
chovali se jako páni světa a vládci stvoření, 
upravovali si zákony i pravidla myšlení. 
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, 
a absolutní je už jen naše nabubřelé já. 
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty. 
  
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. 
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. 
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, 
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. 
Jiní prchají před válkou, která se vede proto, 
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, 
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. 
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, 
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo 
i bídu chudáků v rozvojových zemích. 
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Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, 
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, 
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, 
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, 
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. 
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, 
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit 
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. 
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. 
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí 
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země 
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout. 
  
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. 
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. 
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, 
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. 
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. 
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. 
Obrať nás a my se k tobě vrátíme. 
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. 
Vrať nám radost ze své ochrany 
a bezbožné budeme učit tvým cestám, 
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. 
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, 
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. 
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, 
nechat se vést moudrostí tvého slova, 
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, 
království spravedlnosti, lásky a pokoje. 
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, 

že nás, Bože, nezklameš. Amen.   
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POJĎME ZPÁTKY DO KOSTELA 
 

 

PROHLÁŠENÍ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BISKUPŮ  
V SITUACI USTUPUJÍCÍ PANDEMIE NEMOCI COVID-19 

 
Milé sestry,  
milí bratři v Kristu Ježíši, 
díky Bohu se situace, která více 
než na půl roku zásadním 
způsobem ochromila běžný 
život naší společnosti, 
postupně, pomalu, ale nadějně 

vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry 
v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, 
každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které 
byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si 
z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo 
našich blízkých a přátel. 
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, 
že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní 
péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic 
navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána 
samotným Zakladatelem. 
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný 
optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich 
normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie 
doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň 
něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž 
„ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že 
skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. 
Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do 
kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických 
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opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté 
v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným 
a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my 
ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním 
z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na 
bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za 
překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat 
trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou 
zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem. 
  
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají 
Biskupové Čech, Moravy a Slezska 
  
Nepomuk, 18. května 2021 
  
 
 

 

NA CESTĚ S ČLOVĚKEM 
 

 

Velmi podrobně jsme si v našich zamyšleních na pokračování 
probrali 5. přikázání Desatera – Nezabiješ! Při dnešním zmyšlení 
ještě poslední kapitolka. Bude o něčem, co také nemáme právo 
„zabít“. A to je příroda. Víme, že i náš papež František je na tuto 
oblast zvláště citlivý… 
 Jaký má mít křesťan vztah k přírodě? Pro křesťana není 
příroda Bohem, tedy něčím, co by měl uctívat. Pro křesťana je 
příroda Božím darem. To první, co zde Bůh zanechal, je příroda.                       
A člověku dal příkaz, aby si ji podmanil a pečoval o ni jako dobrý 
hospodář. S úctou k Tvůrci, ale také s vědomím odpovědnosti vůči 
člověku. Vždyť víme, že ničení a drancování přírody ani zdaleka není 
záležitostí jen „našeho dvorku“. Skutečně lze zvedat pěst vůči Bohu, 
jak může dopouštět povodně, vichřice, výkyvy počasí, které ničí a 
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zabíjejí s nebývalou frekvencí a intenzitou, jak může dopouštět, že 
sluneční paprsky skrze ozónovou díru vyvolávají rakoviny, atd., atd.?  
 Může za to opravdu Bůh? Z Boží dlaně vyšlo stvoření jako 
velmi dobré – viz začátek biblické knihy Genesis. I věda nám ukazuje, 
že je to člověk, který svými drancovatelskými postoji přírodu ničí. 
Bohužel ničení přírody na jednom konci planety se často svými 
důsledky projeví na jejím druhém konci. Ani to není vina Boží. Bůh 
nám lidem dal rozum a svobodnou vůli a s nimi také zodpovědnost. 
Bude se jednou ptát, jak jsme jich VYužívali nebo ZNEužívali. 
 A vztah křesťana ke zvířatům? Děti se učí: „Cítí bolest jako ty 
– nedělej mu trampoty!“ Vážné a dezdůvodné týrání zvířat je jistě 
závažným proviněním. Byl by však špatný i druhý extrém – kdyby 
totiž zvíře se pro nás stalo nedotknutelnou modlou. Jsou lidé, kteří 
k tomu nemají daleko. Kdysi měli v rodinách dest dětí a jednoho psa, 
dnes jsou rodiny, které mají jedno dítě a deset psů… 
 Ano – i zvířata jsou Božím darem člověku: Pro radost, pro 
užitek, ale také pro obživu. A celá příroda – to jsou stopy Boží… 
 Nebude dobře při přípravě na svatou zpověď zkoumat i tuto 
oblast v našem životě? 
 
 
 

 

PTALI JSTE SE 
 

 

Postupně se obnovuje obvyklá podoba farního časopisu. 

Spolu s tím se na jeho stránky vrací také rubrika „Ptali jste se“. Pár 

dotazů čeká v řadě, pojďme k prvnímu z nich. Je biblický.  

Řeší úryvek z 1. listu Janova (1 Jan 3,9): „Kdo je narozen 
z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba 
ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.“ Otázka zní: Kdo je 
narozen z Boha – je to křest? Nemůže hřešit? 
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Ano, narození z Boha se děje skrze křest. A bylo by moc fajn, 
kdyby přijetí křtu zároveň znamenalo, že člověk už nikdy nebude 
žádného hříchu schopný. Jenže takhle jednoduché to zas není. 
 Především nemůžeme vytrhávat jednotlivé úryvky z kontextu 
celé Bible. Koneckonců i samotný sv. Jan ve svém 1. listu (1 Jan  1,8) 
píše: „Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe…“. Svatý 
apoštol Jakub (Jak 3,2) píše: „Všichni přece mnoho chybujeme.“ 
 Klíč k pochopení těchto myšlenek nacházím ve třech 
biblických textech:  
 

 Opět v 1. listu svatého apoštola Jana (1 Jan 3,6):  Kdo v Synu 
zůstává, nehřeší… 

 V listu Židům (Žid 12,2): Mějme oči upřeny na Ježíše: Od něho 
naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.  

 V evangeliu (Mt 14, 28-31): Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to 
ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr 
vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však 
silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň 
mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, 
proč jsi pochyboval?“ 
 

Osobně to vnímám asi takto: Nestačí přijmout křest! Jde o to 
„zůstávání v Kristu“. Jde o ty oči a srdce upřené na Ježíše. Když Ježíš 
pozval Petra, aby za ním šel po moři, dal mu skutečně schopnost po 
vodě jít. Dokud byl Petrův pohled upřený na Ježíše, nebyl schopný se 
potopit. Ne ve své, ale v Ježíšově moci! Ovšem ve chvíli, kdy spustil 
oči z Krista a začal svou pozornost věnovat větru a vlnám, začal se 
topit. 

Není tomu podobně i s námi? Křest, znovuzrození v Kristu 
nám dává schopnost nehřešit. Ne v naší, ale v Ježíšově moci! Jenže 
naše zraněná a zranitelná lidská přirozenost leckdy odvádí naši 
pozornost od Krista, narušuje naše zaměření na něho. A spolu s tím 
pak ruku v ruce jde i naše schopnost „zahučet“ do vln hříchu…  

Ach jo!  Ještě že Ježíšova ruka, připravená tonoucího a 
volajícího  zachytit, je stále k dispozici!  
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PODĚKOVÁNÍ ZA BATŮŽKOVÝ PROJEKT 
 

 

Vzpomínáte si na školní tašky a pomůcky, které jsme vloni 

sbírali pro chudé děti podporované organizací Mary´s Meals? Přišla 

nám zpětná vazba. Je (pravda) již trochu staršího data, ale vzhledem 

v pandemickým okolnostem zůstala ještě nezveřejněna. Tak tedy 

alespoň teď: 

 

Chvála Kristu! 
Ráda bych poděkovala farníkům z Pusté Polomi i okolí, kteří 

se zapojili a podpořili sběr batůžků pro chudé děti v Malawi v rámci 
charitativní organizace Mary´s Meals v ČR. Zvláštní dík patří 
dobrovolnicím Martině Krajzlové a Marcele Tvarůžkové. 

Těšíme se na další spolupráci – www.batuzkovyprojekt.cz  
 
Za tým Batůžkového projektu v MM 

Terezie Široká 
 
 

 

 

SBÍRKA RŮŽENCŮ 
 

 

A v konání dobra můžeme pokračovat: Fatimský apoštolát 
České republiky zve k druhému ročníku aktivity Růže(nec) pro Pannu 
Marii. 

Ve slově růženec je ukryto i slovo růže. Místo růže tak 
můžeme Panně Marii darovat nejen tuto modlitbu, ale navíc i svůj 
růženec. Darované růžence budou nejprve použity pro výstavu na 
poutním místě v Kocířově s názvem „Orbis unus orans - Modlitba 
sjednocuje svět. Následně pak budou růžence zaslány do vybrané 
chudé země světa, kde poslouží jako dárek pro ty, kteří svůj 
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růženec nemají. I oni pak mohou dát svůj dar modlitby Panně Marii 
a tak můžeme svou modlitbou propojit celý svět.  

Růžence můžete přinést kostelníkům do sakristie kdykoliv 
po bohoslužbách do konce června. 

 
 

 

 

NABÍDKA KNIH 
 

 

Nové zrevidované vydání knihy známé americké 
autorky ze série Síla modlitby tentokrát 
povzbuzuje k vytrvalé a usilovné modlitbě 
rodiče. „Boj o životy našich dětí se odehrává na 
kolenou. Nemodlit se je jako sedět a zpovzdálí 
se dívat, jak na naše děti ve válečném poli 
dopadají střely ze všech stran. Když se však 
modlíme, jsme v bitvě po jejich boku                             
a svoláváme Boží moc v jejich prospěch.“  
Brož., 231 s., 200 Kč. 

 
Vnoučata jsou darem, který vám dává 

Bůh. A vaše modlitby jsou zase darem, který 
dáváte vy jim, aby ovlivnil celý jejich život – 
dokonce i tehdy, kdy už tu nebudete, abyste 
jeho dobré plody viděli na vlastní oči. Bůh vám 
svěřuje významný úkol: Máte svému vnoučeti 
nebo vnoučatům sloužit – nejen slovem                      
a skutkem, ale také modlitbou.  
Brož., 232 s., 200 Kč. 
 
KNIHY JE MOŽNO OBJEDNÁVAT U KOSTELNÍKŮ PO BOHOSLUŽBÁCH 
V SAKRISTII DO KONCE ČERVNA. PLATIT SE BUDOU AŽ PŘI 
VYZVEDNUTÍ. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

BOHOSLUŽBY V ČERVNU: 
Pandemie nemoci Covid-19 postupně slábne. Stále je ale na místě 
opatrnost a v době uzávěrky časopisu stále trvají předpisy                         
o rozestupech 2 metry při bohoslužbách pro ty, kdo nežijí ve 
společné domácnosti. Proto také v červnu poběží dále pozměněný 
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 programu níže, v ohláškách a na webových stránkách farnosti. 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 pá 04.06. – dopoledne návštěvy nemocných; zájemce  

o obnovení pravidelných návštěv i zájemce o mimořádné 
návštěvy hlaste na tel. č. 603 368 922 

 pá 04.06. – od 17.15 do 17.50 hod. a podle potřeby i po mši 
svaté v kostele v Pusté Polomi rozšířená příležitost k přijetí sv. 
smíření před svátkem Těla a Krve Páně 

 so 05.06. – v 09.00 hod. v kostele v P. Polomi 1. sv. zpověď dětí; 
cca kolem 10.00 hod. příležitost ke sv. smíření pro ostatní 
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 so 05.06. – od 15.30 do 16.20 hod. v kapli v Kyjovicích rozšířená 
příležitost k přijetí sv. smíření o svátku Těla a Krve Páně 

 so 05.06. a ne 06.06. – při všech bohoslužbách slavnost Těla                    
a Krve Páně (Božího Těla) 

 ne 06.06. – od 07.00 do 07.20 hod. a podle potřeby i po mši 
svaté v kapli v Hlubočci rozšířená příležitost k přijetí sv. smíření 
o svátku Těla a Krve Páně 

 ne 06.06. – z důvodu účasti většího počtu rodin na slavnosti                   
1. sv. přijímání v Kyjovicích mše svatá nebude!!! (bude jen 
v sobotu s nedělní platností v 16.30 hod.) 

 ne 06.06. – 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi 1. sv. přijímání; 
z epidemiologických důvodů MŠE SVATÁ JEN PRO POZVANÉ!!! 

 ne 06.06. – v 18.00 hod. v Pusté Polomi náhradní veřejná mše 
svatá pro farnost 

 pá 11.06. – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; oslava svátku 
společná při mši svaté v Pusté Polomi v 18.00 hod. 

 so 12.06. v 16.30 hod. a ne 13.06.– v 09.00 hod. v Kyjovicích mše 
sv. ze slavnosti sv. Víta, hlavního patrona obce a kaple 
(patrocinium) 

 so 12.06. a ne 13.06. – sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na 
generální opravu kaple Panny Marie Lurdské u kostela 

 ne 13.06. – v 15.00 hod. za pěkného počasí pobožnost u kaple 
sv. Antonína za Pustou Polomí  

 pá 18.06. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

 od ne 20.06. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 
zapisují úmysly mší sv. na červenec až září 2021 v Pusté Polomi 

 ne 27.06. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. ze slavnosti sv. Jana  
a Pavla, hlavních patronů obce a kaple (patrocinium); oslava 30 
let samostatnosti obce 

 ne 27.06. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

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


