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Když je třeba zdraví těla, 
je také třeba zdraví duše. 

Souvislosti jsou… 
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ZDRÁVAS, MARIA 
 

 

Zdrávas, Maria, 
říkám a modlím se 
takřka neslyšně.  
Milosti plná,  
buď se mnou a s námi tou milostí, 
které neubude, 
kterou nelze vyčerpat. 
 
Pán s tebou, 
i s námi nehodnými, 
požehnaná ty mezi ženami, 
požehnej nás, třeba poskvrněné - 
a požehnaný plod života tvého, 
jehož my jsme plody Stvořitele, 
třebaže zčervivělé. 
A vypros prominutí, 
vypros maličkou naději, 
dej nám je, dej nám ji, 
Ježíš. 
 
Oroduj za nás, 
ne za mě, za nás, 
i za ty, jež neznám.  
Oroduj v této nevýslovně krušné chvíli, 
ale i v hodině smrti  naší 
- jak je blízká, jak je daleká? - 
dej nám pak vyslovit, 
pomyslit tvé jméno, amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Slavík 
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„HRNČÍŘOVY“ LASKAVÉ RUCE 
 

 

Ráda čtu Bibli a mým koníčkem je 
keramika. Jak to souvisí? Písmo svaté je 
pro mě studnice moudrosti, vnímám, jak 
ke mně skrze Ducha Svatého promlouvá 
ústy proroků ve Starém zákoně Bůh Otec 
a v Novém zákoně Ježíš Kristus. Zároveň 
ráda pracuji s keramickou hlínou, tvořím 
krásné originální užitkové předměty, 

tvaruji postavy lidí, zvířat, dělám květiny, hvězdy, vločky. Všechno 
dělám ráda. Nořím se do tvoření, v hlavě už mám představu, jak má 
výrobek vypadat. Z hrubého kusu tvárné hlíny postupně vytvářím 
svou představu a pod rukama se mi postupně objevuje krásný 
výrobek. V té chvíli úplně zapomenu na čas.  
 
Jednou jsem dělala z keramické hlíny pět stejných menších srdcí, 
které dohromady tvořily květ. Z hrubého tvaru srdce jsem musela 
odřezat nožem přebytečnou hlínu. Následně jsem nožíkem na 
hliněném srdci zarovnávala hrbolky, pak jsem houbičkou 
namočenou ve vodě vyhlazovala stěny srdce a v závěru jsem 
upravovala svými prsty detailní nedostatky, až jsem došla ke 
krásnému vyhlazenému, až „vymazlenému“ hliněnému srdci.                            
S láskou jsem se dívala na své dílo a vzpomněla jsem si, jak se často 
v Písmu svatém mluví o Bohu jako o hrnčíři, který hněte  - utváří - 
naše srdce ke svému obrazu.  
 
Jeremiáš 18,6: Cožpak nemohu naložit s vámi jako ten hrnčíř, dome 
izraelský? Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových, 
dome izraelský.   
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Kniha Moudrosti 15,7: K čemu má ta která nádoba sloužit, určuje 
hrnčíř.  
 
Sírachovec 33,13: Jako hlína v rukou hrnčíře, hnětená, jak on uzná 
za vhodné, tak jsou lidé v rukou toho, kdo je jejich tvůrcem.   
 
Římanům 9,21: Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže 
hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke 
všedním? 
 
Jsou to výstižná přirovnání, Bůh odřezává z našeho srdce to, co nás 
dělá nepěknými, zahlazuje to, co nedokážeme sami, určuje naše 
poslání. Tvaruje nás ke svému obrazu i za cenu, že to někdy bolí. Je 
na nás, zda mu dovolíme naše srdce vylepšovat, vyhlazovat, 
zjemňovat, nebo „si postavíme hlavu“ a zůstaneme neopracovaní, 
hrubí. Pak máme vztah s Bohem jen povrchní, neosobní. Obyčejně 
platí pravidlo, že jaký máme vztah k Bohu, míváme i k druhým lidem.  

 
 
 

Edita Moravcová 

 
 
 

 

 

SLAVÍME VE SPOLEČENSTVÍ 
 

 

Milí farníci a přátelé naší farnosti, 
 
spolu s postupnou obnovou života naší farnosti v situaci 

ustupující pandemie opět pravidelně vychází farní časopis                            
a postupně se do něj vracejí rubriky, na které jsme byli zvyklí. 

Jednou z nich je i vzdělávací rubrika na pokračování. 
V našem přemýšlení nad Desaterem jsme došli k jeho polovině – 
minule jsme zakončili páté přikázání. Jak se zdá, bude dobře na čas 
změnit téma… 
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Naši biskupové nás vyzývají, abychom se opět vraceli do 
kostelů. Připomínají, že bohoslužby přenášené skrze rozhlas, televizi 
či internet byly pouze určitým provizoriem, které nám v situaci 
neumožňující scházet se umožnovaly zachovat alespoň něco z toho, 
co církev tvoří církví – tedy společenství, shromáždění… 

Překážky bývají zároveň výzvou. V uplynulém období proto 
byla snaha zvláště nedělní bohoslužby (včetně těch sobotních 
s nedělní platností) uspořádat tak, aby je mohlo – samozřejmě při 
zachování protiepidemiologických opatření – co nejbezpečněji 
navštívit co nejvíce farníků. O každém víkendu jsme mívali 5 mší 
svatých. Dá se říct, že nabídka téměř odpovídala poptávce a všichni, 
kdo chtěli a troufli si, se bohoslužeb účastnit mohli, byť někdy 
opravdu jen „na střídačku“. Bylo dobře, že v době, kdy bylo téměř 
vše pozavíráno, jsme se (byť ve velmi omezených počtech) scházeli? 
Kdosi na to hezky odpověděl: „To není zájmová činnost! To je hlad 
po živém Kristu v Eucharistii!“ Chci zde vyjádřit vděčnost zvláště 
rodičům, kteří i během pandemie pravidelně přicházeli na 
bohoslužby i se svými dětmi. A pak také ministrantům, kostelníkům, 
varhaníkům, zpěvákům a scholám, že si „neudělali dovolenou“. 

V situaci ustupující pandemie ustupují i překážky. Trvalo to 
dlouho. V médiích a v diskusích mezi kněžími i farníky se objevují 
otázky: Vrátí se lidé do kostelů? Neodvykli si už? Objevují se 
postesky, že u některých lidí zvyk chodit do kostela nyní nahradil 
zvyk do kostela nechodit. No, kdyby šlo jen o zvyk, bylo by to málo… 

A tak pojďme v následujících měsících na pokračování 
společně přemýšlet nad tím, proč se život církve odehrává ve 

společenství, a také proč se odehrává také právě při slavení 

liturgie. Pojďme přemýšlet nad tím, proč je liturgie vrcholem života 

církve. Pojďme společně přemýšlet nad tím, proč a jak liturgii 

dobře připravit a prožít. Budeme při tom vycházet především 
z Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium, z myšlenek 
papeže i biskupů, ale také ze zkušeností, které jaksi výrazněji vypluly 
na povrch právě v uplynulém období, kdy slavení liturgie nebylo tak 
jednoduché a nebylo se za koho schovat.      Začínáme příště… 
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SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
 

 

Život je těžký, proč ho nést sám? Nemocní a senioři jsou také 
letos zváni k doteku Boží moci a lásky skrze svátost pomazání 
nemocných. Kdy a kde?  

 
Okolnosti jsou již většinou známé, přesto je dobré je 

připomenout: Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný 
člověk anebo také každý člověk starší 60-ti let. Podmínkou je, aby 
byl katolickým křesťanem a jeho duše při přijímání této svátosti byla 
ve stavu milosti posvěcující – tedy bez těžkého hříchu. Pokud je 
zdravotní stav stabilizovaný, měl by od posledního přijetí této 
svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 

Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí mezi sousedy a 
známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít tuto 
svátost přijmout v kostele či kapli, zajistěte jim, prosím, dopravu. 
Budou-li chtít tuto svátost přijmout doma, nahlaste je, prosím, co 
nejdříve P. Zdeňkovi na tel. č. 603 368 922.  

Ke společnému přijetí sv. nemocných v kostele či kapli není 
třeba nikoho předem hlásit, stačí přijít přímo. 

A znovu ještě malé připomenutí. V předcházejících letech 
jsem si všímal zajímavého jevu: Někteří věřící přijali svátost 
pomazání nemocných, ale ke sv. přijímání pak již nešli. Není to 
logické: Buď mám čistou duši a mohu přijmout sv. nemocných                      

  
den 

příležitost  
ke sv. smíření 

mše sv.  
se sv. nemocných 

Hlubočec Čt 01.07.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 02.07.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Pustá Polom Čt 08.07.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 
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i Eucharistii, anebo čistou duši nemám a nemohu přijmout nejen 
Eucharistii, ale ani sv. nemocných. (Člověk s těžkým hříchem může 
sv. nemocných přijmout, jen pokud se nemůže vyzpovídat – třeba 
v agónii.) Kdo potřebuje, může využít před mší svatou příležitost ke 
svaté zpovědi. Přijetí Eucharistie je pak dovršením setkání s živým 
Kristem, s jeho mocí i láskou.  
 
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 

PRÁZDNINOVÝ POŘÁDEK BOHOSLUŽEB: 
Zdá se, že současná situace již umožňuje obnovit rovněž pořádek 
bohoslužeb tak, jak jsme byli zvyklí dříve. V červenci a srpnu tedy 
přecházíme na obvyklý prázdninový režim: 
 

 PO ČT PÁ  NE 
Pustá Polom 07.00 18.00*  10.30 

Kyjovice   18.00 09.00 

Hlubočec  18.00§  07.30 
 

* - mimo první čtvrtek v měsíci 

§ - jen první čtvrtek v měsíci 

 

Zpovídá se před bohoslužbami ve všední dny a v Hlubočci také před 
nedělní mší svatou. 
 
 

Aktuální změny bohoslužeb sledujte v ohláškách a na webových 
stránkách farnosti, některé (předem známé) též v programu viz 
níže. 

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

svátek; oslava svátku společná při mši svaté v Pusté Polomi 
v 18.00 hod. (v po 28.06. a ve st 30.06. mše svatá nebude) 
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 čt 01.07. – v kapli v Hlubočci od 17.15 hod. sv. smíření a v 18.00 
hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 

 pá 02.07. – dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech;  
zájemce o obnovení pravidelných návštěv i zájemce  
o mimořádné návštěvy hlaste na tel. č. 603 368 922 

 pá 02.07. – od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 
eucharistická adorace 

 pá 02.07. – v kapli v Kyjovicích od 17.00 do 17.50 h. sv. smíření  
a v 18.00 hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 

 po 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; mše sv. v 08.00 hod. 
v Pusté Polomi a v 09.30 hod. v Kyjovicích (v pá 09.07. 
v Kyjovicích mše svatá nebude) 

 čt 08.07. – v Pusté Polomi od 17.00 do 17.50 h. sv. smíření  
a v 18.00 hod. mše svatá s udílením sv. pomazání nemocných 

 ne 11.07. – sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na opravu  
varhan 

 pá 16.07. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se sv. pomazání nemocných  
a svatým přijímáním; pak návštěvy nemocných na pokojích  

 ne 01.08. – vyjde další číslo farního časopisu 
 
 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
Víte, čemu se u faráře říká „profesionální deformace“? 
Když jde o dovolené do kina a při přecházení z jedné strany na 
druhou uprostřed před plátnem poklekne.  
 
 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


