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Kdo štědře po kapkách 
svůj život jiným dává, 
ten v moři lásky věčné 

bude jej zas mít… 
(P. Josef Veselý) 
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JAKO VŽDYCKY, OTČE! 
(K zamyšlení nejen pro mladé) 

 
9:05 - Přicházím na nedělní 
mši se zpožděním pěti 
minut. Pohádali jsme se                  
s bráchou a následná drsná 
bitva pěkně zdržela náš 
odchod na mši. On sedl na 
kolo a stihl ještě 

ministrovat. Já se nechtěl honit, tak si hezky odpočinu v klídku 
v lavici a budu sledovat, jak to chlapci u oltáře budou beze mě vorat. 
 
 
9:07 - Koukám, že kaplan zpovídá. Před zpovědnicí se udělala pěkná 
fronta. No jo, budou Velikonoce! Taky bych měl zajít ke zpovědi. Ale 
nechce se mi stát v řadě jako trotl. Jenže s tou frontou to už asi do 
Velikonoc lepší nebude. Chytřejší bude vystát si to teď. 
 
 
9:10 — V řadě přede mnou je sedm lidí. Ještě že kaplan zpovídá 
rychle, takhle to snad do konce mše stihnu. Sleduju, jak se brácha                             
u oltáře zapomněl a nevystartoval se svíčkou k evangeliu. To je celý 
on, loser! Co budu vyprávět ve zpovědnici? Směju se — nejlepší by 
bylo říct: „Jako vždycky, otče!" Aspoň bych nezdržoval ostatní jako ty 
brzdy přede mnou. 
 
 
9:11 - „Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem," zaslechnu od 
ambonu. Skoro si připadám, že bych mohl i hodit, vždyť nic 
strašného nedělám. Občas se možná porvu s bráchou, ale za to 
nemůžu, ta jeho drzost překračuje všechny meze. 
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9:12 – V kázání farář zase řeší válku, ale tak nějak jinak: „To, co 
Rusko rozpoutalo na Ukrajině, je nezpochybnitelné zlo. Zlo, jaké 
jsme tu mnoho let nezažili," mluví mi z duše. „Ale pokud se já cítím 
lepší, spravedlivější než ten, kdo rozpoutal tohle peklo, možná bych 
se měl pečlivěji podívat do svého svědomí." Tak tohle jsem nečekal. 
To jako já mám být stejně špatný jako válečný agresor? 
 
 
9:15 - V řadě přede mnou ubyl jeden člověk. Přemýšlím o slovech, 
která ke mně doléhají z presbytáře. Možná si připadám lepší než 
druzí. Ale copak za to můžu, že kolem mě jsou takoví týpci? Třeba 
brácha - to on mě vždycky vyprovokuje! 
 
 
9:20 - Pan farář to nevzdává: „Už od prvních stránek Bible jsme se 
naučili používat k označení hříšníka druhou a třetí osobu. Adam říká: 
»Bože, to ONA, žena, kterou jsi mi TY dal!« Dokud se k označení 
hříšníka nenaučíme používat osobu první — JÁ, nenajdeme pokoj, 
který může uhasit všechny války." 
 
 
9:30 - Už jsou přede mnou jen tři lidi. Sebejistota mě opustila. 
Musím přiznat, připadám si lepší než ostatní a rád druhé kamenuju. 
Jsem mistrem světa v omlouvání sebe a pomlouvání druhých.   
                     
                        
9:45 - Jsem ve zpovědnici. Nebude to jako vždycky, Otče. Před očima 
mám všechny ty své nespravedlnosti, lživé propagandistické kecy, 
které šířím o druhých, kruté bitvy s bráchou, vyprovokované války             
s rodiči - všechno to zlo, které nechci už svádět na ostatní, protože 
to všechno jsem, můj Bože, spáchal JÁ. 
 

Štěpán Pospíšil 
(převzato z časopisu Tarsicius) 
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SLAVENÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI 
 

Podobně jako jsou první pátky v měsíci zaměřené na Nejsvětější 
Srdce Ježíšovo, a jejich cílem je přinést smír za hříchy proti Ježíšovu 
Nejsvětějšímu Srdci (zaslíbení - těm, kteří po devět měsíců každý 

první pátek přistoupí ke svatému přijímání, dám milost, že vytrvají 

v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim 

bude bezpečným útočištěm), slavením prvních sobot v měsíci 
chceme přinést smír za urážky proti Mariinu Neposkvrněnému Srdci. 
 
Sobota je od nepaměti dnem zasvěceným Panně Marii. Je dnem 
absolutní a pevné víry Panny Marie, kterou osvědčila po Ježíšově 
umučení. Je to den její největší prázdnoty a bolesti pro ztrátu Ježíše, 
ale také den nekonečné důvěry v Boží vítězství. 
 
13. července 1917 ve Fatimě při zjevení třem pasáčkům – Lucii, 
Františkovi a Hyacintě – Panna Maria řekla, že si přeje, aby se ve 
světě ustanovila úcta k jejímu Neposkvrněnému Srdci, a také 
hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci. Jde 
o pět po sobě následujících prvních sobot, tedy bez přerušení. 
 
15. srpna 1942 během zjevení sestře Konsolátě Betronové Pán Ježíš 
prosil o devět prvních sobot pro Neposkvrněné Srdce Panny Marie. 
Řekl:  Prosba mé Matky  o slavení pěti prvních sobot je projevem její 
pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. 
Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych 
dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni. 
 
Později dala Panna Maria prostřednictvím sestry Lucie velký příslib 
těm, kteří vykonají tuto pobožnost: Slibuji jim svou přítomnost 

v hodině smrti se všemi milostmi, které jsou potřebné pro jejich 

spásu. 
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PODMÍNKY SMÍRNÝCH POBOŽNOSTÍ PRVNÍCH SOBOT: 

1. Svatá zpověď 
Je potřeba ji vykonat nejlépe v první sobotu nebo v některý den 
před první sobotou. V mezních případech je také možné vykonat 
zpověď v nejbližší době po první sobotě, a to vždy s úmyslem přinést 
smír za urážky proti Mariinu Neposkvrněnému Srdci (viz bod 5). 
 
2. Svaté přijímání 
Má se k němu přistoupit v první sobotu v měsíci, a to při mši svaté. 
 
3. Modlitba svatého růžence 
Panna Maria žádala pomodlit pět desátků růžence (růženec 
radostný, bolestný, slavný nebo růženec světla). 
 
4. Patnáct minut rozjímání o tajemstvích růžence s Pannou Marií 
Matka Boží žádá, abychom s ní, v její přítomnosti strávili 15 minut 
a rozjímali o tajemstvích růžence.  
Rozjímání na daný měsíc velmi hezky připravuje „Rytířstvo 
Neposkvrněné“ na odkaze: https://immaculata.minorite.cz/                        
(k poslechu) 
 
5. Úmysl odčinit urážky učiněné Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie 
Tento úmysl vytváří duchovní atmosféru, která má pronikat celou 
pobožnost prvních sobot. Naši zpověď, svaté přijímání, modlitbu 
i rozjímání má doprovázet úmysl: Chci odčinit urážky, kterých se 
dostává, Panno Maria,  tvému Neposkvrněnému Srdci! Bez tohoto 
úmyslu celá pobožnost ztrácí na významu. 
 
Zúčastnit se mše svaté se slavením 1. soboty v měsíci je možné 
v Pusté Polomi v 8 hodin. 

Jindřiška Vdovičíková 
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ČÍM ŽIJEME 
 

Dávno již tomu, co jsme se naposledy ohlíželi za životem naší 
farnosti. Jaké byly první čtyři měsíce tohoto roku? 

Na Tři Krále navštívili uživatelé Domova Na zámku 
v Kyjovicích místní kapli sv. Víta, kde měli příležitost si prohlédnout 
vánoční výzdobu. Během návštěvy se společně pomodlili a zazpívali 
koledy. Návštěva se všem moc líbila. 

Poděkování patří opět všem, kdo se jakýmkoliv způsobem 
zapojili do letošní Tříkrálové sbírky a také všem, kdo ji podpořili 
finančně. 

Děkujeme obci Pustá Polom, která v lednu podpořila dotací 
200.000 Kč generální opravu varhan ve farním kostele. A děkujeme 
také Biskupství ostravsko-opavskému, které tutéž záležitost v dubnu 
podpořilo částkou 40.000 Kč. Ano, generální oprava varhan probíhá 
a měla by být v nejbližších dnech či týdnech dokončena. A díky za 
podporu i vám! Též díky za trpělivost, se kterou snášíte poněkud 
ubožejší zvuk kláves v době úplné odstávky varhan. 

Velké poděkování patří paní Hance Kozelské, která přijala 
pověření Biskupství ostravsko-opavského donášet a podávat 
Eucharistii seniorům v Domově na Zámku. Snad i tímto způsobem 
bude náš servis starým a nemocným lidem opět zase pravidelnější. 

Setkáními synodálních skupinek jsme se zabývali již 
v březnovém čísle farního časopisu. Díky všem, kterým radosti                     
a bolesti církve nejsou lhostejné, a kteří se zapojili! 

Je moc fajn, že se v Komunitním centru již pravidelně schází 
také modlitební společenství. 

A děkujeme Bohu, že po dvouleté covid pauze jsme opět 
mohli prožít největší svátky roku – Velikonoce – se vším všudy.  

To hlavní, kam jsme jako farní rodina napnuli své síly, je však 
pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Momentálně je jich na faře 
a v Kom. centru dvacet. Moc díky za každou podporu, pomoc a péči! 
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 
 
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na opravy*                                         02/2022   7.000     4.700        2.350 

Na Svatopertrský haléř                    02/2022   6.830   11.470        1.700 

Na pomoc Ukrajině                                           02/2022 33.400   23.500      14.800 

Na Celostátní setkání mládeže         03/2022   6.900     5.833         1.275 

Na opravy*                                         03/2022   9.100    4.890         3.290 
 

* v Hlubočci na opravy kaple, v P. Polomi a Kyjovicích na opravu varhan v P. Polomi 

 
 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 st 04.05. – v 17.30 hod. v kapli v Hlubočci příležitost ke svátosti 

smíření a v 18.00 hod. mše svatá  
 čt 05.05. – v 19.00 hod. v Komunitním centru modlitební 

společenství  
 pá 06.05. – dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech 
 pá 06.05. – od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

eucharistická adorace; do 17.50 hod. též příležitost ke sv. 
smíření 

 po 09.05. – v 19.30 hod. v Kom. centru nácvik chrámového 
sboru  

 pá 13.05. – v 19.00 hod. v sakristii kaple v Kyjovicích Kyjovická  
univerzita aneb Nad dotazy farníků; téma - krátké odpovědi na 
krátké dotazy: Ježíš jako biřmovací patron, ostatky svatých, 
LGBT free zóny, apod. v Polsku 

 so 14.05. – v 11.00 hod. si v kostele v Pusté Polomi udělí svátost 
manželství p. Jiří Netopil a sl. Aneta Krčmářová 
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 čt 19.05. – v 19.00 hod. v Komunitním centru modlitební 
společenství  

 ne 22.05. – při všech bohoslužbách sbírka na pomoc 
pronásledovaným křesťanům 

 po 23.05. – v 19.30 hod. v Kom. centru nácvik chrámového 
sboru  

 ne 29.05. – slavnost Nanebevstoupení Páně; běžný pořádek 
bohoslužeb 

 ne 29.05. – vyjde další číslo farního časopisu 
 

 mariánské májové pobožnosti: nebude-li oznámeno jinak, pak 
po celý květen v Pusté Polomi po všech bohoslužbách ve všední 
dny, v Kyjovicích od pondělí do soboty v 18.00 hod. a v neděli 
v 08.20 hod. a v Hlubočci denně v 18.00 hod. 

 

 

 
 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

Přijde pan farář na návštěvu do rodiny a ptá se: „Děti, byly jste 
dneska hodné?“ – „Bili!“  
 
Milionář leží na smrtelné posteli. Nechá si zavolat kněze a ptá se:  
„Otče, když vám odkážu milion dolarů, bude moje duše spasená?“ 
„To nevím. Ale zkusit to můžete!“  
 
Blíží se potopa a Noe smlouvá s Bohem. Ten ale varovně zvedne prst 
a řekne: „Noe, tohle ne. Tohle na mě nezkoušej! Nic takového! 
Manželku s sebou!“  
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


