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Chudák není ten, kdo má málo,  
ale ten, kdo nemá nikdy dost… 
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RUB A LÍC 
 
 

Můžeš být sám i uprostřed davu, 
můžeš být vězněn, i když jsi v právu. 
Můžeš mít hlad i s plným břichem, 
můžeš být svatý i se svým hříchem. 
 
Můžeš i v mrazu dát druhým teplo, 
a v tmavé noci zářit jak světlo. 
Můžeš mít žízeň i blízko studny, 
můžeš se smát a v duši být smutný. 
 
Můžeš se ztišit i v bouři a větru 
a třást se zimou i v teplém svetru. 
Můžeš dnes doletět ke hvězdám, k měsíci, 
můžeš mít pochyby, i když jsi věřící. 
 
Můžeš být bohatý a nemít nic, 
všechno má rub, ale i líc. 
Můžeš být mladý, a přesto mít vrásky, 
nemůžeš k Bohu však bez skutků lásky. 
 

Jan Šlachta 
 
 

 

 

LÁSKA V METRU 
 

 

Když jsem jel dnes do práce, sedl jsem si na volnou sedačku, otevřel 
jsem si jako obvykle knížku a začal číst. Víc než pěkná knížka mě ale 
zaujala vzniklá scenérie v metru. Na další stanici totiž do dveří vozu, 
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kde jsem seděl, přistoupili nějací lidé. Dva staří manželé a jedna 
atraktivní mladá žena, která měla na břiše pod bundou miminko 
v klokance. 
Dvojice starých manželů našlapovala nejistě, protože paní byla 
očividně nemocná. Patrně jí již příliš nesloužilo vnímání reality… 
Sotva se držela na nohou a pán ji pevně ale laskavě vedl k sedačce. 
Paní si vzdorovitě odmítala sednout, a tak ji muž jednoduchým 
chvatem s použitím jemného násilí posadil, protože by za jízdy 
zaručeně upadla. Manžel si k ní pak přisedl, pevně ji chytil za obě 
ruce, aby nespadla ze sedačky, a něco jí začal tiše zpívat, hladil jí po 
ruce, občas se navzájem zadívali navzájem do očí a někdy se vědomě 
dotýkali svými čely. Vedle nich byla ona maminka s miminkem, které 
vykukovalo z pod bundy a sledovalo oba seniory. Pohledy všech čtyř 
se občas navzájem setkávaly. 
Byla to velmi dynamická a hluboká scenérie, kterou nelze popsat 
slovy. A já tušil, že se stane podkladem pro toto dnešní zamyšlení 
nad biblickým textem, kterému se říká „velepíseň na lásku“ (1 Kor 
12,31-13,13). A upřímně řečeno, je mi jasné, že asi dost dobře 
nebudu schopen vyjádřit hloubku zážitku a symboliku toho, co jsem 
viděl v metru. Pokusím se alespoň načrtnout pár bodů, které vám 
snad dají podnět k vlastnímu uchopení tématu. 
Scénu tvořili dva senioři a dvojice matky s dítětem. Vše bylo 
zasazeno do běžného všedního dne. Na manželském páru bylo vidět, 
že za sebou měli patrně dlouhý společný život. Jistě krásný, jistě                   
i těžký a bolavý, prostě takový, jaký život bývá. Určitě před mnoha 
lety byli „krásnými mladými lidmi“, kdy "milovat" lze jaksi bez obtíží 
a oni si jistě také prošli krásnou vzletnou zamilovaností. A následně 
pak dlouhým životem, kdy už ale křídla zamilovanosti mizí a je třeba 
se „pěšky“ vydávat na dlouhou, náročnou, dobrodružnou                       
a i bolavou cestu. Cestu lásky a za plnou láskou.  Avšak povrchním 
měřítkem světa nebyli oni manželé nyní nijak „atraktivní“. Krása 
jejich vztahu z nich přesto zářila.  Vedle nich pak byla atraktivní 
mladá maminka s krásným miminkem. V této chvíli se v tomto 
metru cesty všech čtyřech účastníků scenérie jakoby protnuly na 
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startu, na cestě a u cíle. Každý z těchto čtyř aktérů byl v jiné části 
jejich celoživotní cesty k tomu, co je označeno ve výše uvedeném 
biblickém citátu jako (naplněná a opravdová) láska. 
Legendární Francouz Abbe Pierre se jednou vyjádřil, že: 
 
„Život je trocha času, který nám byl dán, 
abychom se naučili milovat, 
a tak se připravili na setkání 
s Věčnou Láskou - Bohem.“ 

-IMA- 

 

 

 

 

NOC KOSTELŮ 2022 
 
 

Po několikaleté pauze se letos opět v pátek 10. června zapojíme do 
celoevropské akce Noc kostelů. Za příznivého počasí v době od 
16:30 do 18 hodin povede z prostranství před Komunitním centrem 
směrem k lesu trasa pro děti se stanovišti připravenými našimi 
skauty. Kostel bude otevřen od 18 do 21 hodin.  Připravena bude 
výstava na téma „Kapličky v okolí našich obcí jako symboly 
vděčnosti“.  Důvodem k vděčnosti je také končící generální oprava 
varhan. Ty budete moci shlédnout na kůru i s výkladem varhanáře 
Petra Drastíka. Večerem nás bude provázet zpěv našeho kostelního 
sboru pod vedením Radima Nováka. Přijměte pozvání ke 
společnému prožití tohoto večera. Program bude letos kratší a méně 
bohatý, než v předchozích letech. Pokud budete mít chuť na další 
hudební a duchovní obohacení, můžete pokračovat do dalších 
otevřených kostelů v našem okolí, nebo navštívit festival Slezská lilie 
v Ostravě, který bude zahájen ve stejném termínu a bude 
pokračovat až do neděle 12. června. Více k oběma akcím naleznete 
na webových stránkách a plakátech na nástěnce v kostele. 

 
 
 

Marta Pískovská 
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NEBE A HVĚZDY NAD HLAVOU 
 
 

Milí farníci a spoluobčané. Farnost 
Pustá Polom připravila ve spolupráci 
s KDU-ČSL populárně-vědecký pořad 
„Nebe a hvězdy nad hlavou“, který 
se uskuteční v sobotu 11.6. od 15:00 
na farní zahradě. V projekčním stanu 
ve tvaru kupole, kde si budete 
připadat jako v opravdovém 

planetáriu a kde nebe a hvězdy budete mít na dosah ruky se Vám 
otevře pohled do úžasného vesmíru se všemi hvězdami, planetami        
a vším co o něm zatím víme. Po projekci bude možnost dotazů nad 
tím, čemu jste nerozuměli. Na webových stránkách místní 
organizace KDU-ČSL je on-line formulář, kde si můžete rezervovat 
termín filmu, protože kapacita stanu je omezena. Je možnost se 
rovněž přihlásit u Jana Vavrečky nebo Jaroslava Krajzla. Cena dospělí 
70,-  děti a dorost do 18 let 40,- 

Jaroslav Krajzl 
 
 

 

 

INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 po 30.05. – v 19.30 hod. v Kom. centru nácvik chrámového 

sboru  
 st 01.06. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke sv. smíření  

a v 18.00 hod. mše svatá 
 čt 02.06. – v 19.00 hod. v Komunitním centru modlitební 

společenství  
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 pá 03.06. – dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech  
 pá 03.06. – v 16.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 pá 03.06. – od 17.00 do 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

adorace a do 17.50 hod. též příležitost ke sv. smíření 
 ne 05.06. – při všech bohoslužbách sbírka na Diecézní charitu 
 ne 05.06. – v 09.30 hod. v kostele nácvik instrumentální scholy  
 ne 05.06. – 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 

 po 06.06. – v 19.00 hod. na faře schůzka rodičů k přípravě 
slavnosti 1. svatého přijímání 

 po 06.06. – v 19.30 hod. v Kom. centru nácvik chrámového 
sboru  

 pá 10.06. – od 16.30 hod. Noc kostelů; viz str. 4 + program na 
vložených letáčcích 

 pá 10.06. – v Kyjovicích mše svatá mimořádně v 17.00 hod. 
 so 11.06. – od 15.00 hod. na farní zahradě mobilní planetárium; 

viz str. 5 
 ne 12.06. – v 15.00 hod. za pěkného počasí pobožnost u kaple 

sv. Antonína za Pustou Polomí  
 čt 16.06. – v 19.00 hod. v Komunitním centru modlitební 

společenství  
 pá 17.06. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

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

 ne 19.06. – při bohoslužbách v Hlubočci a v Pusté Polomi 
slavnost Těla a Krve Páně 

 ne 19.06. – v 09.00 hod. v Kyjovicích mše sv. ze slavnosti sv. 
Víta, hlavního patrona obce a kaple (patrocinium) 

 od ne 19.06. – po bohoslužbách ve farním kostele se v sakristii 
zapisují úmysly mší sv. na červenec až září 2022 v Pusté Polomi 

 so 25.06. – v 09.00 hod. v kostele v Pusté Polomi 1. sv. zpověď 
dětí; v 10.00 hod. příležitost ke sv. smíření pro rodiny dětí                      
a ostatní farníky 
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 ne 26.06. – v 07.30 hod. v Hlubočci mše sv. ze slavnosti sv. Jana  
a Pavla, hlavních patronů obce a kaple (patrocinium) 

 ne 26.06. – v 10.30 hod. v kostele v Pusté Polomi mše svatá se 
slavností 1. svatého přijímání 

 ne 26.06. – vyjde další číslo farního časopisu 
 předběžně, pravděpodobně: čt 30.06. – pro školáky a jejich 

rodiny zakončení školního roku; Program: v 16.15 hod. – 
v kostele v Pusté Polomi příležitost k přijetí sv. smíření před 
prázdninami; v 17.00 hod. tamtéž mše svatá; po mši svaté na 
farní zahradě ŽEHNÁNÍ JÍZDNÍCH KOL, KOLOBĚŽEK, ODRÁŽEDEL 
a dalších dopravních prostředků pro děti; pak opékání 
špekáčků na farní zahradě; bude potvrzeno v příštím čísle 
Přístavu; špekáčky, chléb a pití s sebou!!! 

 

 

 

 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 
 

„Tak jaký byl víkend?“ ptá se pan farář holčičky v náboženství. 
„Ále, nestál za nic! Uteklo nám morče, a aby toho nebylo málo, tak 
můj kocour už dva dny nežere.“  
 
Ptá se ministrant pana faráře: „Pane faráři, jak poznám, že už jsem 
osobnost?“ 
„To poznáš jednoduše: Word přestane červenou vlnovkou 
podtrhávat tvoje příjmení!“  
 
Ožralý Jura si stěžuje panu faráři: „Pane faráři, chápete to? Moje 
žena! Přišel jsem z hospody ve čtyři ráno a ona si klepala na 
hodinky! Chápete to? Moje matka klepala otci po návratu na 
kalendář!“  
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Pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Pustá Polom.  
Dodavatel spotřebního materiálu pro tiskárny: 

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


