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VŠICHNI JSME MILIONÁŘI 
 
 

Všichni jsme milionáři. Dříve, než budete proti tomuto 
tvrzení protestovat, dovolte mi, abych vám řekl proč.  

Pastor Friedrich von Bodelschvingh, zakladatel známých 
léčebných ústavů Bethel, jednou napsal článek a v něm se ptal: „Jak 
spravuji své miliony?“ Myslel tím kapitál času, který máme 
k dispozici: To je např. za 40 let života 14 600 dní nebo 21 milionů 
minut. To je obrovská suma a mnozí z nás bez ohledu na věk jsou 
v tomto smyslu mnohonásobní milionáři. 

A nyní otázka: Co děláme se svými miliony? Zacházíme s nimi 
zodpovědně nebo rozmařile? V listu Židům se píše:  „Buďme vděčni 

za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu 

tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. (Žd 12,28) 
Přeji vám v Boží službě ty nejlepší možné vklady kapitálů 

s tou nejvýhodnější úrokovou sazbou. 
 

(převzato z Brněnské tiskové misie) 
 

 

 

 

 

ČÍM ŽIJEME 
 

A jaké byly uplynulé dva měsíce v naší farnosti? 
Stále nabízíme přístřeší a pomocnou ruku uprchlíkům 

z Ukrajiny. Momentálně jich na faře a v Komunitním centru máme 
13 (5 na faře a 8 v Komunitním centru). Dalších 8 se jich už vrátilo 
zpět na Ukrajinu, 1 nová paní u nás naopak přibyla. Další jsou 
v rodinách naší farnosti. Ti, kteří mohou, našli si zaměstnání a 
pracují, další maminky se pak starají o maličké děti. Některé děti 
jsou již na příští školní rok přihlášeny do naší školy. Moc děkuji všem, 
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kteří jak mohou a umí, pomáhají našim hostům projít touto těžkou 
etapou jejich života. 

Velké poděkování patří také těm, kteří po čtyřech letech opět 
připravili Noc kostelů, která proběhla v pátek 10. června, ať už se 
jedná o program pro děti či pro dospělé. Letos jsme ji prožili zvláště 
ve znamení kapliček jako symbolů vděčnosti v našich obcích. Také 
jsme se seznámili s podrobnostmi generální opravy varhan ve 
farním kostele a varhany i s výkladem bylo možno si též 
prohlédnout. Krásný je u kazatelny i strom vděčnosti – břízka, na 
kterou jsme zavěšovali svá psaníčka s tím, za co ve svém životě 
chceme Bohu zvláště poděkovat. 

Už jste si někdy zajeli do planetária? Tentokrát 11. června 
mobilní planetárium přijelo až k nám na farní zahradu. Snad 
zajímavá akce pro děti i pro dospělé. 

Z technických záležitostí se zvláště radujeme ze zdárného 
ukončení několikaleté generální opravy varhan v našem farním 
kostele. Nejen že už jinak zní, ale také lépe vypadají. Zvláště 
lesknoucí se nové píšťaly při pohledu na kůr jistě upoutají náš 
pohled. 

Kyjovičtí se pak radují z nádherně repasovaných hlavních 
dveří místní kaple a také z nově zbudovaného přístřešku u vstupu 
do sakristie. 

Z duchovních záležitostí v červnu proběhly již tradiční oslavy 
sv. Víta, hlavního patrona obce a kaple v Kyjovicích a sv. Jana a 
Pavla, hlavních patronů obce a kaple v Hlubočci, a též pobožnost u 
kapličky oblíbeného světce sv. Antonína. 

Tak jako v každém roce, i letos vrcholem školního roku byla 
slavnost prvního sv. přijímání, při které letos 5 dětí poprvé přijalo 
Pána Ježíše do svého srdce. 

A dělo se ještě něco, o čem se více dovíte v samostatném 
článku na dalších stranách. 

Tak HEZKÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ a trochu si odpočiňme! 
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KAM KRÁČÍŠ, FARNOSTI? 
 

„Kam kráčíš, farnosti? A kam budeš kráčet?“ tak je dobré čas 
od času se ptát v každé farní rodině. I v té naší. 

Jak připomíná papež František, církev není muzeum. Církev a 
v ní i jednotlivé farnosti jsou živým organismem, který se vyvíjí, 
prochází různými etapami, prožívá vzlety i pády, radosti, bolesti i 
nové výzvy.  

Do vcelku již zaběhlého, ale zároveň stále se vyvíjejícího 
života naší farnosti zasáhlo v posledních letech několik významných 
skutečností. Nejprve to byla různá covidová omezení, později pak 
také válka na Ukrajině a přijetí uprchlíků, které do jisté míry 
limitovaly či stále limitují život v naší farnosti. O tom víme všichni. 
Chci se s vámi však podělit ještě o dalších limitujících skutečnostech, 
o kterých většina z vás zatím neví, a které se stávají stále 
významnějšími. 

Když jsem před dvanácti lety do naší farnosti přišel, žili ještě 
oba moji rodiče, bylo jim 75, resp. 76 let a byli v dostatečné síle. A já 
měl dostatek prostoru a času nejen pro přímou duchovní službu, ale 
i pro záležitosti, které nejsou sice zcela nutné, ale k životu farnosti 
také patří a přispívají k rozvoji farní rodiny. Rád jsem se scházel 
s mladými při brigádách, ale také na schůzkách, výletech či 
minitáborech, rád jsem s vámi trávil čas i mimo kostel, rád jsem 
přijímal pozvání do vašich rodin či ke společným oslavám, rád jsem 
se věnoval farnímu časopisu i webovým stránkám farnosti. 

Doba byla příznivá také pro budování a velké opravy ve 
farnosti, ke kterým se vcelku (nebo spíše až příliš) dařilo shánět i 
finance. Z dnešního pohledu je dobře, že se toho podařilo tolik 
vybudovat a opravit. V době dnešní šílené inflace by to už byl fest 
problém. Zároveň však především administrativa spojená s těmito 
záležitostmi ukrajovala stále více času na mimosvátostný kontakt 
s vámi, což je jistě škoda.  
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Především se ale stále více začínaly hlásit stáří a nemoci 
mých rodičů. Bylo třeba stále více času a pozornosti věnovat i jim. A 
je to tak správně, zvláště když nemám žádné sourozence. Boží slovo 
jasně říká: „Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, 

zapřel víru a je horší, než pohan.“ (1Tim 5,8) Tatínek před šesti lety 
zemřel, maminka zůstala sama. Dnes je jí už 87 let a především 
v posledních měsících či spíše týdnech se její zdraví výrazně zhoršilo. 
Je třeba být jí k dispozici stále víc a postarat se o vše, o co se staráte 
i vy u rodičů v podobném věku. Navíc teď i zdravotně odpadla paní, 
která o maminku pomáhala pečovat. 

Zároveň život ve farnosti v současné době přináší nové, 
významné a náročné výzvy. Především jsou to výzvy spojené se 
synodou. K 30. září končí mandát farní rady a bude třeba ustanovit 
nový „mančaft“, který se pokusí výzvy k obnově života církve v naší 
farnosti realizovat. Po mateřské dovolené odchází paní katechetka 
do zaměstnání, se kterým vyučování náboženství nelze časově 
skloubit. Bylo by též dobře již začít s další přípravou na svátost 
biřmování a bylo by dobře dělat ji v některých směrech úplně jinak. 
To vše bude vyžadovat mnoho přemýšlení, času a sil. A mně je již 
delší čas zcela jasné, že skloubit dohromady kvalitní pastoraci a 
kvalitní péči o maminku není za daných okolností v mých 
možnostech. 

Vnímal jsem tedy jako férové vůči otci biskupovi i vůči 
farnosti informovat otce biskupa o daných skutečnostech a požádat 
jej, aby zvážil, jak danou situaci řešit. Ve hře byla možnost nějaké 
maličké ne příliš živé farnůstky poblíž mého rodiště, případně jiné 
poslání v církvi, které by se dalo skloubit s potřebnou péčí o 
maminku, s tím, že zde by mohl přijít třeba někdo mladší, kdo by se 
pokusil zase víc oslovit mladé. Na tuto hádanku však otec biskup 
zatím nenašel řešení a po pěti týdnech mě požádal, zda-li bych i za 
daných okolností přece jen mohl ve farnosti ještě zůstat – s tím, že 
kdyby se situace podstatným způsobem zhoršila, ať se na něj 
obrátím.  
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Rozhodnutí otce biskupa tedy přijímám jako Boží vůli. Nyní 
však vnímám jako férové o daných skutečnostech informovat i vás – 
farní rodinu a poprosit vás o trpělivost s tím, že vám již nebudu moci 
nabídnout ani zdaleka vše, nač jste dříve byli zvyklí. A poprosit vás o 
pomoc. 

Jak tedy dál? Jedno ze základních pravidel křesťanské 
morálky pro případ kolize zní: Přirozený zákon má přednost před 
pozitivním. Lapidárně aplikováno to znamená: Tak přirozená (z 
lidské přirozenosti vycházející) záležitost, jako je posloužit staré a 
nemohoucí mamince, která zůstala sama, má přednost před počtem 
aktivit, které ve farnosti jsou za běžných okolností normální.  

Pokud jde o samotnou farnost, bude třeba volit priority. Rád 
bych vám prioritně zůstal k dispozici pro to, v čem jsem jako kněz 
nezastupitelný: tedy především svátosti, duchovní vedení, liturgie a 
modlitba. A tam bych i rád zachoval úroveň. To si myslím, že za 
daných okolností zvládnutelné je. K tomu samozřejmě nutná 
agenda, která s posláním faráře souvisí, a která bohužel i v našem 
oboru je stále bujnější. I když leckteří pomáhají, leccos musí udělat 
farář sám. No a taky farář musí čerpat, aby mohl dávat. 

Bohužel nejsem charismatik. Ano, vím o knězi, který říkával: 
„Já se na kázání nepřipravuji. Já se podívám na lidi, a vím, co jim 
řeknu.“ Tak to já teda nevím. Jak už mě asi za ta léta znáte, já jsem 
spíše systematik a potřebuji mít věci (promluvy, katecheze, 
náboženství, farní časopis…) řádně promyšlené a připravené. A ty 
přípravy zaberou podstatně více času, než vlastní provedení. A řídím 
se heslem, že raději méně a kvalitně, než všechno a napůl. Když 
potom farář vypráví nesmysly, nebo si plete při svatbě jména a 
pohřbívá ženu, zatímco je v rakvi chlap, není to tak úplně to „pravé 
ořechové“.  

Sám za sebe tedy nyní nebudu schopný rozjíždět větší 
projekty – ani technického ani pastoračního rázu. A z těch 
drobnějších – některé záležitosti budou, některé nebudou, některé 
možná ztratí svou pravidelnost, jiné svou přesnost, další možná 
ztratí část svého obsahu. Anebo taky ne: Budu se snažit hledat 
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spolupracovníky, kteří se těchto záležitostí ujmou. Měla by to být 
„parketa“ především Ekonomické a Pastorační rady. Zváni jsou ale 
všichni, kteří jakkoliv umí a jsou ochotni pastoraci i technickým 
záležitostem pomoci. Pokud v zásadních, ale i drobných 
záležitostech umíte a jste schopni a ochotni cokoliv nabídnout, dejte 
prosím vědět svému faráři. Bude to stále více na vás. Bude třeba, 
aby stále více farníků větu „Pane faráři, mělo by se“ měnilo za větu: 
„Pane faráři, můžeme udělat…?“ Možná i zde bychom mohli 
aplikovat heslo známé ze stavby Národního divadla: „Národ sobě!“ 
Na jednom synodním setkání zaznělo, že naše farnost bývala 
v jistých kruzích nazývána jako „zážitková“. Myslím, že to byl 
pravdivý postřeh. Nyní přichází čas, kdy by naši farnost mohlo 
charakterizovat heslo „Farnost sobě“. 

A tak si říkám: Nemůže nakonec být i toto určité minus 
přepsáno na velké plus? Nemůže se tato do jisté míry neutěšená 
situace nakonec stát velkým požehnáním? Vždyť to je jeden ze 
zásadních závěrů synody v celé naší zemi: Dát větší prostor a větší 
zodpovědnost laikům v církvi. Ta doba, ať chceme nebo nechceme, 
nepochybně brzy přijde. Kněžský seminář je prázdný a mnohé 
záležitosti v církvi buď převezmou laici, nebo nebudou vůbec. My 
jsme v naší farnosti tu dobu jen tak trošku předběhli.  

Tak díky za pochopení a za trpělivost! Díky za vše, co už jste 
pro naši farnost udělali a co stále děláte! Když zemřel pan kostelník 
Bedřich Stoniš, službu tohoto jednoho člověka si „po kouscích“ 
rozebralo více lidí a služba pokračuje dál. Úžasný je i tým lidí, který 
při naší farnosti vznikl a který funguje k pomoci uprchlíkům! 
Troufám si tvrdit, že takto fungující tým je něco mimořádného. 
Obdivuji i skautskou organizaci, která se dnes stará a připravuje 
program pro již cca 90 dětí. Je vidět, že i laici v církvi i mimo ni umí 
zabrat. Budeme mít odvahu a sílu udělat v tom ještě další krok? 
Těším se a prosím… 

P. Zdeněk,  
i nadále váš farář a bratr  
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

VÝNOSY MIMOŘÁDNÝCH SBÍREK: 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec 
Na opravu varhan v P. Polomi             05/2022 10.700      4.888      1.650 

Pro pronásledované křesťany        05/2022    6.500      7.450      1.420 

Na Diecézní charitu                                          06/2022    7.350      5.500      1.500 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 út 05.07. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje; mše svaté v Pusté 

Polomi v 08.00 hod. a v Kyjovicích v 09.30 hod.; v Kyjovicích 
příležitost ke sv. smíření po mši svaté 

 od st 06.07. do so 16.07. – dovolená faráře; nedělní bohoslužby 
dle obvyklého pořádku 

 od po 18.07. – prázdninový pořádek bohoslužeb; viz níže 
 ne 31.07. – vyjde další číslo farního časopisu 

 

 
 

 

PRÁZDNINOVÝ POŘÁDEK BOHOSLUŽEB 
 

Platí od 18.07. do 26.08. 
 

 PO PÁ  SO NE 
Pustá Polom 18.00  08.00 10.30 

Kyjovice  18.00  09.00 

Hlubočec    07.30 
 

Zpovídá se před bohoslužbami ve všední dny a v Hlubočci také před 
nedělní mší svatou. 
Aktuální změny bohoslužeb sledujte v ohláškách a na webových 
stránkách farnosti. 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


