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Kdo se nestane svatým,  
ten svůj život zbabral… 

(Jan Graubner) 
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ÚHEL POHLEDU 
 

 

Chodil na mši svatou a znal ji 
téměř nazpaměť. Věděl, že nejprve 
prosí o odpuštění vin, chválí Boha                   
a naslouchá slovu Božímu. Potom 
ústy kněze (si) s Církví připomíná 
celé dějiny spásy a nabízí Bohu Otci 
oběť Ježíše Krista: oběť, ve které On 
má zalíbení a celý svět spásu. 

Uvědomoval si, že v eucharistické modlitbě se spojuje s Církví 
modlící i s Církví vítěznou, která se za nás přimlouvá, i s těmi, kteří 
nás předešli ve znamení víry a spí spánkem pokoje. 

Na začátku léta mu zemřela maminka. Byla to rána, ze které 
se těžko vzpamatovával. Při mši svaté, ve chvíli ticha při vzpomínce 
na zemřelé se mu hrdlo stahovalo a cítíl prázdnotu. Na oltář pak 
hleděl skrz závoj slz. 

Po mši svaté se u něj zastavil kněz - tichý, starší, muž víry - 
podíval se mu vážně do očí, vzal ho za ramena, a zeptal se: „Věříš, že 
při mši svaté, po proměňování, je tu Ježíš Kristus přítomný se svým 
lidstvím i se svým božstvím, svým tělem i duší, Bůh i člověk, jako v 
nebi?" Přikývl. „A věříš, že je tady v tu chvíli přítomno celé nebe, 
Matka Boží, Panna Maria, andělé a všichni svatí, a že se spolu s námi 
klanějí Bohu?" Opět přikývl. „A že všechny duše, zvláště ty, za které 
se modlíme, mají z této oběti prospěch?" Chlapec soustředěně 
hleděl na kněze, který pokračoval: „Pak to znamená, že ve mši svaté 
hledíme společně na stejnou skutečnost. My, zde na zemi, i oni 
zemřelí - svatí i duše v očistci. My vidíme Krista pod způsobou 
chleba a vína zatím jen očima víry, oni už nazíráním na jeho slávu, 
nebo touhou lásky, která očišťuje. Ve mši svaté jsme zemřelým blíž, 
než bys myslel. Rozumíš?"  
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Na mši svatou teď chodí denně. Smutek zmizel. V duši má 
pokoj a při pohledu na Nejsvětější svátost jeho tvář tajemně žhne. 
Milující srdce ví, že maminka je tady, že oba společně hledí na 
stejnou skutečnost... Jen každý z jiné strany. 

o. Marek Miškovský  
(převzato z časopisu Tarsicius) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SLAVÍME VE SPOLEČENSTVÍ 
 

 

Ježíš se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé 

dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla 

také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár 

halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: Tato 

chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do 

pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala 

ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“  
(Mk 12,41-44) 

 
V našem vzdělávacím cyklu na pokračování uvažujeme nad 

slavením toho největšího, co v církvi máme – nad slavením mše 
svaté, která je zpřítomněním Ježíše, který na kříži dává za nás 
všechno. Myslíte, že tváří v tvář tomuto Ježíšovu absolutnímu vydání 
stačí jen v neděli přijít a zase odejít? Naše odpověď nesmí být jen 
povrchní, vlažná! Od dávných dob se věřící lidé tváří v tvář tomuto 
tajemství snažili dávat to nejlepší. Jako ona chudá vdova. 

Jistě. Nejde jen o peníze. Na druhou stranu: Jde i o ně. Kolik 
toho už bylo napsáno o desátcích (desetině příjmů) dávaných 
církvi?! Jen tak mimochodem: Napadlo vás někdy, že jen třeba 
formou DPH dáváme státu „dvacátek“?  

Ano, domov je naším útočištěm, trávíme v něm čas se svými 
nejbližšími, máme v něm svá oblíbená místa. Investujeme do jeho 
zařizování a zvelebujeme ho, abychom se tam vždy rádi vraceli. 
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Takovým domovem je i kostel. A je to nejen domov nás křesťanů. Je 
to především dům Boží! Dům Toho, která dal a dává vše. 

Ve Starém zákoně Bůh vyčítá svému lidu: Tento lid říká: 

„Ještě nepřišel čas, aby byl stavěn Hospodinův dům.“ Promluvil 

tedy Hospodin ústy proroka Agea takto: "Vy máte pro sebe čas, 

abyste bydleli v domech s vykládaným stropem, Hospodinův dům 

však má být pustý?“ (Ag 1,2-4) 
Tady bych chtěl vyjádřit velkou vděčnost: Mohu zodpovědně 

říct, že nikdy jsem nebyl farářem ve farnosti, kde lidé tak velkoryse 
hmotně podporují kostel a život ve farnosti i v církvi, jako je tomu u 
nás. Toto poděkování je jistě opět i novou prosbou. 

Ono dávání z vlastního nedostatku se však zdaleka netýká jen 
peněz. Ano, kostel je třeba budovat, opravovat, uklízet, zdobit, 
větrat, otevírat a zavírat, chránit zapínáním alarmu a alarm opět 
deaktivovat, když má být v kostele provoz. Je třeba počítat sbírky a 
odevzdávat je do banky. Je třeba pečovat o techniku v kostele. Je 
třeba pečovat o čistotu liturgických rouch pro kněze a ministranty, o 
čistotu oltářních plachet a kalichového prádla, je třeba pečovat o 
čistotu svícnů a stav svící, je třeba chystat vše potřebné k liturgii a 
po bohoslužbách vše opět uklízet. Je třeba připravovat liturgii, aby 
byla důstojná a krásná, aby „chytla za srdce“, je třeba k liturgii 
zajistit služby (hudba a zpěv, služba u oltáře, služba v sakristii, služba 
čtení biblických textů a přímluv, služba podávání Eucharistie). A tak 
dál, a tak dál… A samozřejmě k tomu patří i mimoliturgické 
záležitosti, které s životem farnosti souvisejí. 

Jsem vděčný všem, kteří se dávají k dispozici. Ale budu zde i 
trochu „plakat“. Velmi často, když se obracím na někoho s prosbou 
o pomoc, setkávám se s odpovědí: „Pane faráři, já fakt nemám čas!“ 
Arcibiskup Antonín Cyril Stojan kdysi říkával: „Mám jen to, co jsem 
dal.“ Opravdu nejde jen o peníze. Dokážete si představit, jak by naše 
farnosti vypadaly, kdyby jim každý věnoval „desátek“ (desetinu) 
svého času? A nemůže být právě toto oním „darováním ze svého 
nedostatku“, oním projevem snahy dávat Bohu to nejlepší? Když 
byste to tak cítili a chtěli se nabídnout, dejte svému faráři vědět …  
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PTALI JSTE SE 
 

 

Pro toto číslo časopisu jsem si ponechal již dříve došlý dotaz, 
který je v tuto dobu právě aktuální: Jaký je rozdíl mezi svátkem 

Všech svatých a Dušiček? Zemřelí, kteří jsou v nebi, jsou svatí? 

Nebo jsou svatí jenom ti, kteří jsou prohlášeni za svaté? 

 

V lidovém pojetí tyto dva svátky slavené 1. a 2. listopadu 
většinou splývají v jeden pojem: dušičkové svátky. Chodíme na 
hřbitovy, modlíme se za naše zemřelé, obětujeme za ně mše svaté a 
získáváme pro ně plnomocné odpustky. Je však pravdou, že se jedná 
o dva rozdílné svátky.  

Během roku slavíme různé svátky svatých. Je pravdou, že 
těch svatých je za dějiny církve už tolik, že se nám během jednoho 
roku do kalendáře nevejdou. Proto si je všechny společně 
připomínáme 1. listopadu o slavnosti Všech svatých. Ale také je 
pravdou, že je mnoho těch, kteří nikdy oficiálně svatořečeni nebyli, a 
přesto žili svatým životem. Je mnoho těch, kteří odcházeli z tohoto 
světa čistí (případně jsou již očištěni, protože prošli očistcem) a jsou 
u Boha v nebi. Do nebe nevejde nic nečistého! Jsou-li v nebi, jsou 
čistí. A jsou-li čistí, pak jsou svatí! 1. listopadu tedy myslíme nejen na 
„oficiálně svaté“, ale opravdu na všechny, kteří už doputovali svého 
cíle a jsou u Boha v nebi. 

No a 2. listopad – to je den Vzpomínky na všechny věrné 
zemřelé. Myslíme na všechny, kteří žili mezi námi, a které už Pán 
z tohoto světa povolal. Myslíme na ty, kteří umírali po dobrém a 
zbožném životě a po dobrém přijetí svátostí, smířeni s Bohem, a 
kteří nám stále chybí. Ale defilují před námi i tváře těch, kteří dobrý 
a zbožný život nevedli a umírali třeba náhle nebo bez známek lítosti 
a obrácení. Ptáme se: Jaký je asi jejich osud na věčnosti? Svěřujeme 
je Božímu milosrdenství. Prosíme: „Přiveď do nebe všechny duše, 
zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují…“ 
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ČÍM ŽIJEME 
 

 

Víme o sobě… Pojďme se po čtvrt roce opět ohlédnout za 
radostmi, prací i starostmi v naší farnosti. 

Těšili jsme se na klidné prázdniny, leč ne vše bylo podle 
našich představ. Po bouřlivé větrné a vodní smršti v polovině 
července byl zbytek prázdnin zvláště ve znamení oprav toho, co živel 
ve farním kostele a kolem něj napáchal. Škoda za cca 300.000 Kč. 
Naštěstí vše bylo kryto pojištěním. A tak máme nad sakristií novou 
střechu, v sakristii nový strop a opravené omítky, také novou 
výmalbu obou pater sakristie. A hlavně: Máme v obou patrech 
pořádek. Nejroztodivnější věci, které už nejsou k ničemu, a které 
byly v sakristii uschovány pro případ „kdyby náhodou“, našly své 
místo v kontejnerech, ostatní se hezky uložilo do vyčištěných skříní a 
nyní čistírna pracuje na vyčištění špinavou vodou prolitých a někdy 
bohužel i zabarvených liturgických rouch. Většina snad vyčistit 
půjde, ostatní se nahradí novými. Všechno zlé je na něco dobré. 
Také mramorový kříž se u kostela již tyčí ve své původní kráse. 

Na konci července byla též dokončena oprava kaple Panny 
Marie Lurdské u kostela v Pusté Polomi, na kterou Ministerstvo 
zemědělství přispělo částkou cca 197.000 Kč. A kde je Panna Maria? 
No přece v nebi! A její socha? Ta šla „do lázní“ na „omlazovací kůru“. 
Tak ještě vydržte! Bude krásná!  

Po covidové pauze se hezky rozběhly aktivity kolem 
komunitního centra: rodinné oslavy, schůzky spolků, skautů, akce 
pro Základní školu a také brigády. 

Od 8. do 18. srpna opět proběhl letní stanový farní tábor 
v Kujavách. Malé napětí bylo. Občas jsme ve zprávách slýchali o 
předčasně ukončených táborech kvůli covidu. U nás to díky Pánu 
Bohu zůstalo „čisté“. 

V pátek 20. srpna slavila také v kapli v Kyjovicích místní 
jednotka Sboru dobrovolných hasičů výročí 130 let od svého 
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vzniku. Po našich zkušenostech s živly jsme dvojnásob rádi, že hasiči 
jsou… 

1. září jsme s obyvateli kyjovického Domova Na Zámku a 
některými dalšími našimi farníky vykonali vcelku komorní, leč velmi 
hezkou pouť k Panně Marii do Hrabyně. 

Na a pak už klasický rozjezd nového školního roku včetně 
náboženství a příprav na 1. svaté přijímání. 

Po roční covidové pauze se opět fyzicky sešly Ekonomická i 
Pastorační rada ke zhodnocení uplynulého roku a také k výhledu do 
budoucna. 

V neděli 19. září jsme se sešli v komunitním centru 
k posezení, vzpomínání a zvláště poděkování všem, kteří velmi 
významně přispěli k jeho zbudování. A nechyběl ani dobrý „zob“. 

Po dvouleté covidové pauze jsme pak v sobotu 10. října 
vyrazili i s našimi služebníky oltáře na Diecézní ministrantskou pouť. 
Tentokrát byla pojata jako oslava 25. narozenin naší diecéze. 
Nechyběla slavnostní mše svatá s otcem biskupem, ale byl i vpravdě 
slavnostní oběd a nechyběl ani narozeninový dort. Ministranti si při 
té příležitosti prohlédli katedrálu, biskupství, televizi Noe a navštívili 
též salesiánské středisko Don Bosko. A někteří (jako třeba právě ti 
naši) se s otcem biskupem i vyfotili. Fajn akce! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rovněž po velmi dlouhé pauze jsme v neděli 10. října prožili ve 
farním kostele mši svatou pro rodiny s dětmi za úžasného 
doprovodu instrumentální scholy. No, jen aby nám to vydrželo… 
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  BOHOSLUŽBY BLÍŽE DĚTEM  
 

 

Plány tu už jednou byly. Covid nám je zhatil, ale nevzdáváme 
se. Vyjde to letos? Uvidíme. 

Od října jsme se začali při nedělních bohoslužbách ve farním 
kostele v Pusté Polomi zvláštním způsobem věnovat dětem, aby 
nejen jednou za měsíc, ale pokud možno každou neděli prožily při 
mši svaté něco, co „nepůjde nad hlavami“, co jim bude blízké a co je 
osloví. Na čem tedy pracujeme? 

 Zůstane zachována 1x za měsíc mše svatá zvláště pro rodiny 
s dětmi ze všech obcí farnosti za doprovodu instrumentální scholy. 
Dětem se však chceme věnovat každou neděli, a také k tomu 
zveme rodiny a děti ze všech obcí naší farnosti. Jak konkrétně? 

Děti již každou neděli dostávají barevné kartičky k nedělním 
biblickým textům. Centrum pro katechezi v Olomouci připravilo 
nejen tyto kartičky, ale tematicky k nim a zvláště k nedělnímu 
evangeliu  i jednoduché dětské katecheze pro jednotlivé neděle. No  
a naši mládežníci, dospělí i farář budou děti těmito katechezemi 
provázet. Jak konkrétně?  

O nedělích, na které připadne celá mše svatá zvláště pro 
rodiny s dětmi (termíny naleznete vždy v rubrice „Informační 
servis“) zůstane liturgie letos zachována celá – se všemi čteními                  
i žalmem, aby děti mohly zažít klasickou mši svatou se všemi prvky, 
které k ní náleží. Katechezi / promluvu povede farář a bude většinou 
jen krátká. 

O všech ostatních nedělích bude během bohoslužby slova při 
mši svaté připraven paralelní program pro děti od 4 let věku do 4. 
třídy ZŠ včetně. Děti se shromáždí ke mši svaté a prožijí její začátek 
jako obvykle společně s dospělými. Po vstupní modlitbě děti (bez 
rodičů!!!) za doprovodu dospělých či mládežníků přes místnost pro 
děti opustí společně kostel a shromáždí se v hale na faře (nebo za 
pěkného počasí třeba i venku), kde si přečtou nedělní evangelium               
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a prožijí k evangeliu připravenou katechezi a modlitbu 
přizpůsobenou jejich věku. Do kostela se společně opět vrátí tak, 
aby se již mohly zapojit do přinášení srdíček v obětním průvodu. 
Zbytek mše svaté pak prožijeme opět společně. 

Moc děkuji předem všem, kteří i touto formou nabídli své 
schopnosti a síly, aby děti nejen 1x měsíčně, ale každou neděli 
mohly mši svaté i biblickým textům lépe porozumět. Snad se i touto 
cestou mše svatá pro leckteré z nich stane zajímavější, 
srozumitelnější a budou se na ni více těšit. Pozvěte prosím i své 
přátele a známé, o nichž si myslíte, že by je to mohlo oslovit, třeba i 
takové, kteří zatím do kostela pravidelně nechodí. A určitě dopřejte 
tento luxus svým dětem i vy, kteří nejste přímo z Pusté Polomi. Ten 
benzín za to stojí. Jste srdečně zváni… 

 
 

 

 

MĚSÍČNÍ SBÍRKY V KYJOVICÍCH 
 

 

V září se na schůzce sešla také kyjovická kaplová rada. Řešila 
mj. též námitky zhruba tohoto znění:  

Každý měsíc bývá měsíční sbírka na opravy kaple. 
(Momentálně je na účtu cca 370 tis. Kč.) Kaple je obecní a obec se 
takto k ní hlásí a opravy financuje. Šetříme ještě na něco 
významnějšího, co bychom měli financovat jako farnost? Nepřišel 
již čas tyto sbírky ukončit, případně je nahradit sbírkami, které 
podpoří nějaké společné dílo ve farnosti či ve farním kostele (třeba 
opravu varhan)? 

Kaplová rada rozhodla takto: Měsíční sbírky na opravy kaple 
budou zrušeny. Do dokončení generální opravy varhan ve farním 
kostele budou 1x měsíčně nahrazeny měsíčními sbírkami na tento 
účel. Všechny ostatní běžné sbírky (tak jako doposud) zůstávají 
v Kyjovicích. Účelové sbírky vyhlašované především biskupstvím 
budou tak jako doposud předem včas oznámeny a odeslány na 
stanovený účel. Je jistě i nadále na každém kdo, co a kolik podpoří… 
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ZPÍVÁNÍ PŘI SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI 
 

 

Zveme všechny, kdo rádi zpívají, aby se společně s námi (hlubočskou 
scholou a s chlapy z pustopolomské farnosti) zapojili do zpívání 
během bohoslužby o slavnosti sv. Martina v neděli 14.11. Budeme 
zpívat vstupní antifonu od o. Josefa Olejníka "Svatý Martin, na zemi 
chudý a skromný" a jeden nebo dva moderní chvalozpěvy. Na 
zkouškách se sejdeme v pondělí 1. a 8. listopadu v Komunitním 
centru v Pusté Polomi vždy od 19:30 hodin.  

Radim Novák 
 
 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

MIMOŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE SVATÉ ZPOVĚDI: 
K získávání plnomocných odpustků pro duše v očistci je potřebná 
také svátost smíření. Využijte, prosím, příležitostí: 

 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 ne 24.10. – v 17.00 hod. v Kom. centru Setkání pro mladé 15 až 

20 let  
 noc ze so 30.10. na ne 31.10. – přechod na zimní čas; ručičku 

hodin si posuneme o 1 hodinu zpět 

P. Polom Po 25.10.: 17.30 – 17.50 h. a podle potřeby i po mši sv. 

Kyjovice  Pá 29.10.: 17.15 – 17.50 h. a podle potřeby i po mši sv. 

P. Polom So 30.10.: 07.30 – 07.50 h. a podle potřeby i po mši sv. 

Hlubočec Ne 31.10.: 07.00 – 07.20 h.  

Kyjovice  Po 01.11.: 15.30 – 16.20 h. 

P. Polom Po 01.11.: po mši svaté, která začne v 18.00 hod. 

Hlubočec  Út 02.11.: 15.45 – 16.20 h.   
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 ne 31.10. – ve 14.00 hod. v Podvihově, ve 14.30 hod. v Hlubočci 
a v 15.00 hod. v Kyjovicích na místních hřbitovech pobožnost za 
zemřelé  

 po 01.11. – Slavnost Všech svatých; mše svaté budou slaveny  
v Kyjovicích v 16.30 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hod. 

 út 02.11. – Památka všech zemřelých; mše sv. budou slaveny 
v Hlubočci v 16.30 hod. a v Pusté Polomi v 18.00 hod.; po mši sv. 
v Pusté Polomi pobožnost za zemřelé na hřbitově 

 pá 05.11. – dopoledne návštěvy nemocných  
 pá 05.11. – od 16.00 hod. do 16.50 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace a příležitost ke sv. smíření 
 pá 05.11. – v 16.30 hod. na faře nácvik instrumentální scholy  
 od pá 05.11. – začíná zimní pořádek bohoslužeb, tzn. všechny 

večerní mše svaté (nebude-li oznámeno jinak) začínají v 17.00 h. 
 pá 05.11. – v 17.45 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  

univerzita (krátká informační schůzka; navrhněte témata!!!) 
 ne 07.11. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 07.11. – v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá s moderními 

křesťanskými písněmi zvláště pro rodiny s dětmi ze všech obcí 
naší farnosti; Slavnost Výročí posvěcení farního kostela 

 so 13.11. – v Kyjovicích mimořádně v 17.00 hod. mše svatá 
s nedělní platností; nedělní mše svatá nebude!!! 

 so 13.11. a ne 14.11. - při bohoslužbách sbírka na Mary´s Meals, 
organizaci poskytující stravu a vzdělání chudým dětem ve světě 

 ne 14.11. – v kostele v Pusté Polomi slavnost sv. Martina,  
hlavního patrona farnosti; v 10.30 hod. v Pusté Polomi slavnostní 
mše svatá; celebruje delegát ad omnia P. Jan Czudek; po mši 
svaté požehnání komunitního centra 

 ne 14.11. – od 15.00 h. začíná na farním dvoře Svatomartinské 
odpoledne: v programu prohlídka a seznámení slovem i 
obrazem s budováním i s přítomností komunitního centra, 
průvod obcí, občerstvení, možnost zakoupení oplatků; prosíme 
ochotné ženy o upečení dobrot 
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 pá 19.11. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 
svátost smíření a bohoslužba slova se svatým přijímáním;                 
pak návštěvy nemocných na pokojích  

 pá 19.11. až ne 21.11. – Diecézní setkání mládeže v Ostravě                 
(k 25. výročí vzniku diecéze) 

 so 27.11. – od 14.00 do 16.00 hod. na faře výroba adventních 
věnečků; chvojí bude zajištěno, ostatní potřeby si přineste! 

 ne 28.11. – při všech bohoslužbách žehnání adventních věnců  
 ne 28.11. – v P. Polomi a v Kyjovicích sbírka na pokračování  

generální opravy varhan v Pusté Polomi; v Hlubočci sbírka na 
opravy kaple 

 ne 28.11. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

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

 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

 

Pan farář připravuje snoubence k manželství a rodičovství: 
„Zda-li jste k manželství a rodičovství připraveni, k tomu spolehlivě 
poslouží jednoduchý test: Vezměte si do auta čokoládu, žvýkačku, 
barevné ovocné pitíčko a rohlík. Žvýkačku vložte do úst a čokoládu 
rozbalte a držte chvíli ve svých dlaních. Čokoládou pak pomažte 
okna, potahy a vše ostatní, co máte na dosah. Žvýkačku přilepte na 
opěrku hlavy. Rohlík nadrobte na sedačky i podlahu a místy jej 
svlažte barevným pitíčkem. Pokud vám nic z toho nevadí, pak jste 
připraveni vstoupit do manželství a pořídit si děťátko.“  
 
   

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


