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Svou budoucnost neznáme. 
Známe ale Toho, kdo ji zná.. 
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PERLA ZA ZVLÁŠTNÍ CENU 
 

 

Stojí vše, co máš… 
 
Nebeské království je podobné obchodníku, který hledá 

vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá 
všechno, co má, a koupí ji. (Mt 13,45-46) 

 
Kdysi jsem slyšel takto převyprávěné 

podobenství Pána Ježíše o perle a Božím 
království. Vícekrát jsem pak nad ním 
přemýšlel. Pomohlo mi porozumět. Snad 
pomůže i tobě: 

 
Přicházíš do klenotnictví. Všude je mnoho nádherných 

šperků, ale tobě padne do oka mimořádná perla ve vitríně                            
z bezpečnostního skla. Taková, jakou jsi ještě nikdy neviděl... 

„Co stojí?" ptáš se prodavače. 
„Okamžik, zavolám šéfa..." 
A za chvíli již před tebou stojí sám majitel firmy. Začíná 

trochu ze široka a tyká ti, jako by tě již - Bůh ví, jak dlouho - znal: 
„Správně jsi postřehl, že jde o zcela mimořádnou, zvláštní perlu. A 
zvláštní je i její cena. Ta perla stojí všechno, co máš!" 

„Mám něco kolem tří set tisíc," pomyslíš si. 
„Tak to bude cena za perlu," řekne obchodník, aniž by čekal, 

až nějakou částku vyslovíš. 
„Ale když vám dám všechno, nebudu mít na opravu střechy 

domu a na..." 
„Ty máš dům? Tak i ten bude tvořit cenu za perlu," naváže 

zcela samozřejmě obchodník. 
„No, to nemyslíte vážně! To budu spát v garáži?" 
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„Aha, tak ty máš také garáž? Ale nemáš ji jen tak, 
prázdnou...?" usměje se obchodník. 

Vyhrkneš: „A jak se s rodinou dostanu bez auta na chalupu?" 
Ale v tom si uvědomíš, že zřejmě nejen auto, ale i chalupa bude 
součástí ceny. 

„Ano, máš pravdu...," pokračuje obchodník. „Je to skutečně 
zvláštní a výjimečná perla. A tomu odpovídá i zvláštní cena: vše, co 
máš. Ber, nebo nech být! Vezme někdo jiný..." 

Váháš, přemýšlíš, ale nakonec souhlasíš. Vidíš sám, že tahle 
perla za to stojí. 

„Dobrá," končí obchodník rozhovor. „Takže nyní je všechno, 
co máš, mé. Konto, dům, garáž, auto, chalupa, ale také tvá rodina - 
manželka, děti... - Neboj se, nechci ti to brát! Dobře s tím vším 
nakládej a hlavně nikdy nezapomeň, komu to nyní patří. A věřím, že 
kdybych tě snad o něco z toho v budoucnu požádal, bez váhání mi to 
dáš..." 

P. Pavel Zahradníček   
 
 

  
 

SLAVÍME VE SPOLEČENSTVÍ 
 

 

V minulém čísle farního časopisu jsme si uvědomili, že 
liturgie (bohoslužba) je vrcholem života církve. Není jedinou činností 
církve. Přesto je vrcholem, k němuž směřuje činnost církve a 
zdrojem, z něhož vyvěrá veškerá její síla. Co to pro nás znamená? 

Mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy oběti na kříži. Jak 
připomíná biskup Josef Hrdlička, z Ježíšovy strany je to láska doslova 
„na život a na smrt“. Při mši svaté se shromažďujeme u oláře ve 
chvíli, kdy se na něm děje zázrak všech zázraků. Je to chvíle 
proměňování, kdy zblízka slyšíme Pánova slova: „Toto je moje Tělo, 
které se za vás vydává“ a „Toto je kalich mé Krve, která se prolévá za 
vás a za všechny…“ Ježíš dává všechno. Jeho láska je „na život a na 
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smrt“ nebo jak se dnes běžně říká „až na krev, až na doraz“. Co 
myslíte, mělo by stačit jen přijít si splnit „nedělní povinnost“? 

Věřící lidé měli odedávna touhu dávat Kristu to nejlepší. 
Otec biskup František kdysi při svěcení jednoho oltáře řekl i tato 
slova: „Proč to vlastně děláme, proč dáváme takové drahé věci do 
kostela? Copak by nešlo slavit mši svatou na obyčejném, dřevěném 
oltáři?!“ A vzpomínal na to, jak třeba slavil mši svatou se skauty 
někde na pařezu, nebo jak na vojně měl potřeby ke mši svaté 
schované ve skříni za komínkem prádla, nebo jak kněží, kteří za 
komunistů byli v kriminálech, slavili mši svatou tajně ve vězeňských 
celách, ve vězeňských mundůrech. A potom řekl: „Ano, i takto lze 
slavit mši svatou. Ale měli bychom vnímat: Kdo jsem já a kdo je to 
Kristus. A pokud je to možné, měli bychom se snažit dát Kristu to 
nejlepší, co máme.“ 

Vzpomínal na to, jak třeba ve středověku lidé sami žili 
v zemljankách, žili v nějakých chýších, ale dokázali ke cti a slávě Boží 
postavit nádherné katedrály. Uměli Kristu dát to nejlepší. 

Vzpomínal na kněze i laiky, kteří v letech totality byli zavřeni 
v kriminálech. Nic zlého neudělali. Jenom proto, že se někomu 
nelíbili, jenom proto, že hlásali Krista, strávili v kriminálu třeba i 10 
nebo více let. Nedávno blahořečený Metoděj Dominik Trčka se 
dostal na samotku, kde pak dostal zápal plic a zemřel, jenom proto, 
že si o Vánocích ve své cele zazpíval koledu. Kdyby se přišlo na to, že 
tam někdo sloužil mši svatou, možná by nepřežil. I tito lidé uměli 
Kristu dát to nejlepší. Nejlepší roky svého života. 

Také spousta laiků, kteří nemohli studovat, nemohli dělat 
kariéru, nemohli vykonávat svoji práci jenom proto, že byli věřící. 
Kolik to bylo maminek a tatínků, kteří řekli: Tak to děcko nebude 
studovat, však se rukama taky uživí, ale do náboženství a do kostela 
chodit bude! Dali Kristu to nejlepší… 

Jak můžeme dnes tváří v tvář Ježíšově lásce „až na krev, až na 
doraz“, lásce zpřítomňované při každé mši svaté na oltáři, dávat to 
nejlepší? Zatím uvažujme sami. Třeba nás leccos napadne. Inspiraci 
pak nalezneme v dalších číslech farního časopisu… 
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PTALI JSTE SE 
 

 

Další z vašich dotazů přišel v souvislosti s novým školním 

rokem. Ptá se, zda by bylo možno uvést procento žáků ZŠ 
přihlášených do náboženství z celkového počtu žáků ZŠ a vývoj 
tohoto čísla v posledních pěti letech. 

 

Dotaz přišel z Pusté Polomi, uvádím tedy pustopolomská 
čísla. Procenta jsou víceméně setrvalá, bez dramatických výkyvů: 

 

      Školní rok 2017/2018: 16% 
      Školní rok 2018/2019: 16% 
      Školní rok 2019/2020: 14% 
      Školní rok 2020/2021: 13% 
      Školní rok 2021/2022: 15% 

 
 
 

 

SETKÁNÍ PRO MLADÉ 15-20 LET 
 

 

#setkánípromladé15-20let  
#poznatJežíše  
#spolčo  
 

Rádi tě potkáváme v kostele nebo při různých farních akcích, 
ale ještě raději se s tebou sejdeme a poznáme 
osobně. Nečekej teologické přednášky ani další pokus o let civilistů 
do vesmíru. Rozhodně ale nechceme zůstat při zemi, poznání Ježíše 
nám totiž dává křídla (ne/jen Red Bull). Přidej se k nám v neděli 24. 
října v 17:oo v Komunitním centru v Pusté Polomi. Rádi si 
poslechneme tvé nápady a představy a věříme, že objevíme směr, 
kudy se společně vydat. 

 

 
 
 
 

Těšíme se na viděnou!                       Radim a Zdeňka Novákovi 
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ZMĚNA POŘÁDKU BOHOSLUŽEB 
 

 

Od 4. října 2021 dochází v naší farnosti k trvalé změně pořádku 
bohoslužeb: 

 

 Pustá Polom Kyjovice Hlubočec 

Pondělí 18.00  
(v zimě v 17.00) 

  

Středa   18.00* 
(v zimě v 17.00*) 

  

Pátek  18.00  
(v zimě v 17.00) 

 

Sobota 08.00 
(NENÍ s nedělní platností) 

  

Neděle 10.30 09.00 07.30 
 

* ve středu před prvním pátkem v měsíci a před Vánocemi  
   a Velikonocemi nebude mše svatá v Pusté Polomi, ale v Hlubočci. 
 
ZPOVÍDÁ SE – před bohoslužbami ve všední dny,  
                          v Hlubočci také v neděli 
 

ADORACE – na podnět vzešlý z farnosti každé pondělí místo 
modlitby svatého růžence bude bývat tichá adorace před 
vystavenou Nejsv. Svátostí. Začátek vždy 40 minut před mší svatou. 
 

MARIÁNSKÉ SOBOTY – na podnět vzešlý z farnosti bude možnost 
účastnit se mše svaté nejen o 1. sobotách v měsíci, které jsou 
věnovány úctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie, ale také o 
dalších sobotách. Nepřipadne-li na ně žádný svátek, budou tyto 
bohoslužby zpravidla slaveny s mariánským formulářem. 
 
 

Aktuální změny bohoslužeb, a tedy i zpovídání, sledujte 
v ohláškách, na vývěskách a na farním webu. 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 

 pá 08.10. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním; pak 
návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 08.10. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 so 09.10. – Diecézní ministrantská pouť (Ostrava); ministranti a 

rodiče byli informováni e-mailem; mše sv. v P. Polomi nebude! 
 ne 10.10. – při všech bohoslužbách sbírka na pokračování  

generální opravy varhan v Pusté Polomi 
 ne 10.10. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 10.10. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá 

s moderními křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi 
ze všech obcí naší farnosti; bude vyhlášen program pro děti pro 
všechny nedělní bohoslužby ve farním kostele 

 st 13.10. – v 19.00 hod. v Kom. centru schůzka Pastorační rady  
 ne  17.10. – v 17.00 hod. v Kom. centru přednáška Vzpomínka  

na dvě totality v malé vesnici na Českomoravské vysočině – viz 
str. 8 

 út 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi Arcibiskupským 
kněžským seminářem v Olomouci a naší farností; pamatujme 
v osobních a rodinných modlitbách! 

 ne 24.10. – při všech bohoslužbách sbírka na misie 
 ne 24.10. – v 17.00 hod. v Kom. centru Setkání pro mladé 15 až 

20 let – viz str. 5 
 ne 24.10. – vyjde další číslo farního časopisu s programem  

zpovídání a bohoslužeb ve dnech vzpomínek na naše zemřelé 
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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 


