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KDO JE KATOLÍK? 
 

 

 

Jsem katolička a jsem pro stejnopohlavní 
sňatky i pro adopce dětí do takových rodin – 
zaznělo hrdě z úst političky na televizních 
obrazovkách. V mailové poště jsem si přečetl 
odsouzení papeže od pisatele, který se 
považuje za věrnějšího katolíka než sám 
papež. Už jenom čekám, kdy někdo prohlásí, 

že je katolík, ale ateista, který Boha neuznává a chce, aby 
církev uznávala práva svých členů na ateismus. To nejsou věci 
konzervatismu či pokroku ani víry, ale rozumu. 
 
Ano, do církve se vstupuje křtem, ale jako bychom nevěděli, že 
slovo církev je z řeckého „kyriaké“ a znamená „ta, jež patří 
Pánu“. Biblickými slovy jsme ve křtu umřeli sobě, abychom žili 
pro Pána. Jestli se hlásíme k tak silným slovům, mělo by nám 
dojít, že občas musíme pohřbít své nápady a podřídit se tomu, 
kterému patříme. Jinak nejsme pravdiví ani věrohodní. 
 
Naše sebestřednost a populistická politika nás přivedly 
k zadlužení dalších generací. To nám nestačí a chceme ještě 
zákonem upřít bezbranným dětem i právo na mámu a tátu? 
Opravdu chceme, aby nás jednou tyto děti odsoudily jako 
zločince? Vraťme se ke starodávné modlitbě našich předků, 
kteří prosili, „aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati 
ráčil“. 
 

Jan Graubner, olomoucký arcibiskup 
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SLAVÍME VE SPOLEČENSTVÍ 
 

 

Naše vzdělávací rubrika na pokračování od minulého 
měsíce změnila téma. Byli jsme našimi biskupy vyzváni, 
abychom se vraceli k tomu, co církev tvoří církví – tedy do 
společenství. 

Můžeme se ptát: Proč se vlastně život církve odehrává 
ve společenství? Odpověď je velmi jednoduchá: Protože si to 
přál a ustanovil to sám Ježíš. Jak před nedávnem připomněl 
arcibiskup Jan Graubner, Ježíš nezaložil jednotlivé křesťany, ale 
společenství církve. Ježíš slíbil, že bude uprostřed těch, kteří se 
shromáždí v jeho jménu. Živé společenství církve je také 
viditelným znamením neviditelného Krista pro tento svět. Od 
tohoto poslání nás nikdo nemůže dispenzovat. Kdybychom si 
každý z nás před Bohem jen rozložili svůj soukromý „krámek“                
a nebyli bychom dostatečně viditelným znamením Krista pro 
tento svět, nesli bychom i tímto způsobem odpovědnost za 
jeho nevěru. 

A proč je tak důležité živé společenství také při slavení 
liturgie? Odpověď je podobná: Byl to právě Ježíš, který 
shromáždil apoštoly ve večeřadle, proměnil chléb ve své Tělo                             
a víno ve svou Krev a řekl: „To konejte na mou památku!“ To 
Ježíš udělal těsně před svou smrtí – je to vlastně jeho závěť.                 
A závěť, poslední vůli, je dobré ctít a naplnit. 

Už kdysi jsme uvažovali nad velikým pokušením prvních 
lidí, které může být velmi lákavým pokušením i pro nás: „Ty 
sám si nastavíš…“ Byla by v tom veliká pýcha. My už máme 
nastaveno. Nikým menším, než Božím Synem. A jak říká papež 
František: My si to jistě můžeme udělat po svém. Ale to už 
nebude Kristova církev… 
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PTALI JSTE SE 
 

 

 Dotaz pro toto číslo 

farního časopisu je opět biblický. 

Zabývá se citátem ze Skutků 

apoštolů. Přenáší nás do situace, 

kdy apoštolové po seslání Ducha 

Svatého hlásají druhým 

evangelium, a lidé jej přijímají. 

Skutky apoštolů to shrnují slovy: 

„A Pán denně přidával k jejich společenství (opět jsme u něj 

) ty, které povolával ke spáse.“ (Sk 2,47) Otázka zní: 

Nepovolává Pán ke spáse všechny? Přece i v Bibli čteme, že 

Pán si nás vyvolil ještě před stvořením světa! 

 

Přesně tak. Dříve, než jsme se narodili, dříve, než jsme 
byli počati, dříve, než vznikl tento svět, Bůh na nás všechny 
myslel s láskou, vyvolil si nás, připravil naši životní cestu, 
připravil pozvání k následování. Ale to není jednorázová 
záležitost! Tak jako v evangelním podobenství o dělnících na 
vinici je řeč o tom, jak hospodář během dne opakovaně vychází 
a povolává nové a nové dělníky, tak i Bůh během dějin i během 
našeho konkrétního života stále znovu a znovu vychází                           
a mnoha způsoby nás stále volá a zve k následování. 

 
Mladí tomu říkají „aktualizace“. Bůh si nás vyvolil 

všechny. Už dávno. A stále znovu a znovu vychází a přichází do 
konkrétních aktuálních situací, ve kterých se člověk nachází,               
a stále a stále člověka volá a zve. Záleží pak na odpovědi 
člověka. 
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ČÍM ŽIJEME 
 

 

Léto máme v plném proudu. Jak ho v naší farnosti 
prožíváme? 

Je fajn, že život se pomalu dostává do obvyklých kolejí. 
Byl obnoven běžný (zatím prázdninový) pořádek bohoslužeb, 
v Kyjovicích byly obnoveny pravidelné adorace o 1. pátcích 
v měsíci, opět fungují pravidelné návštěvy nemocných, vychází 
pravidelně farní časopis... Váš farář je již také plně očkován 
proti nemoci Covid-19, a tak je možné leccos pomalu vracet 
tam, kde to bylo dříve. No, kéž by to vydrželo! A co jinak? 

Po loňské covidové pauze jsme letos v květnu opět 
v naší farnosti prožívali mariánské májové pobožnosti, jimiž 
nás provázela osobnost velikého mariánského ctitele, 
obnovitele Svatého Hostýna a Velehradu arcibiskupa Antonína 
Cyrila Stojana. 

6. června jsme prožili krásnou (byť z epidemiologických 
důvodů jen rodinnou) slavnost, při které 7 dětí naší farnosti 
přistoupilo ke svému 1. svatému přijímání. 

O týden později jsme v Kyjovicích oslavili hlavního 
patrona obce a kaple – svatého Víta. V tentýž den jsme se sešli 
u kaple sv. Antonína za Pustou Polomí, abychom oslavili a 
vzývali také tohoto „patrona ztracených“. 

27. červen byl dnem oslavy i proseb směřujících ke 
svatému Janu a Pavlovi – hlavním patronům obce a kaple 
v Hlubočci. Letos jsme to spojili také s oslavou 30 let 
samostatnosti obce. 

Poděkování patří vám všem, kteří jste během celého 
měsíce června nosili své růžence k darování do chudých zemí 
v rámci projektu Růže(nec) pro Pannu Marii. 
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Další poděkování je spojeno i s určitým smutkem. 
Pustopolomský varhaník pan Pavel Šustek se stěhuje za 
rodinou na Valašsko. Moc mu děkuji za jeho mnohaletou 
obětavou službu pro naši farnosti. Třeba najde nějaké volné 
varhany tam.  V každém případě však naše farnost hledá 
někoho dalšího, kdo by se zapojil do varhanické služby u nás. 
Nevíte o někom? Prosím: Oslovte, dohoďte… 

Také o letošních prázdninách naši nemocní a senioři 
měli možnost přijmout společně svátost pomazání 
nemocných. Posila této svátosti byla udělena cca 90 lidem. 

Během června a července se pracovalo také na 
generální opravě kaple Panny Marie Lurdské na hřbitově u 
farního kostela, která v době uzávěrky časopisu snad spěje ke 
zdárnému konci. 

Ale v Pusté Polomi nás provázejí i problémy. Jistě: Patří 
k životu. Ještě jsme neměli ani opravené věžní hodiny, které 
byly poničené vlivem povětrnostních podmínek, a už nám 
bouřka zničila elektroniku zvonů. No a dál to bylo jako v té 
písničce: Přišel vítr, sebral střechu… Sroloval plech na střeše 
sakristie, odnesl lepenku a extrémně silná průtrž mračen 
prolila sakristii odshora až dolů. Naštěstí se voda nedostala do 
rozvodné skříně do elekřiny, nedostala se do zesilovače pro 
ozvučení, nedostala se do liturgických knih a hlavně se 
nedostala do lodi kostela. Bohu díky za to! V sakristii protekla i 
stropem v patře a poničila omítky a protekla i starými i 
současnými liturgickými oděvy uloženými ve skříních. Silný vítr 
také vychýlil mramorový kříž na hřbitově. Moc děkuji hasičům 
za provizorní zajištění střechy i kříže i všem farníkům, kteří 
pomáhali. Nyní budeme muset střechu kompletně opravit, 
v sakristii se budou dělat nové omítky a výmalba, ornáty 
poputují do čistírny a čeká nás též oprava kříže. No, je co dělat. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 

 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Pro pronásledované křesťany        05/2021   8.150     6.050     1.900 

Na Diecézní charitu                               05/2021   7.400     8.140     1.800 

Na opravy*                                                                                     06/2021   9.400     5.200     1.740 

Na opravy**                                                                        07/2021 11.000     4.500     2.700 

*    na  opravy kaplí, v Pusté Polomi na opravu kaple Panny Marie Lurdské                                                                     

**  na opravy kaplí, v Pusté Polomi na opravu varhan     
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 čt 05.08. – v kapli v Hlubočci od 17.30 hod. sv. smíření a v 18.00 

hod. mše svatá  
 pá 06.08. – dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech;  

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

 pá 06.08. – od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 
eucharistická adorace 

 ne 08.08. – sbírka na opravy kaplí, v Pusté Polomi na opravu  
varhan 

 ne 08.08. až st 18.08. – farní tábor v Kujavách 
 ne 15.08. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie; běžný nedělní 

pořádek bohoslužeb 
 pá 20.08. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 20.08. – mimořádně v 17.00 hod. v Kyjovicích mše svatá –  
oslava 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Kyjovicích 

 ne 29.08. – vyjde další číslo farního časopisu 
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BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

 

 

 

 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


