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Je smutné, že mobily držíme v rukou víc, 
než ruku toho, koho milujeme… 

 



 2

 

 

SVATÝ JÁCHYM A SVATÁ ANNA 
 
 
 

Žili pak v poslušenství Pána 
manželé Joáchym a Anna  
v městečku zvaném Nazaret. 
Nermoutili se nad chudobou. 
Duch pokojný v nich vládl v obou, 
i dožili se mnoha let… 
 
Duch jeden vládl tělem dvojím. 
Avšak to hlavní chybělo jim, 
to, co je dražší, než sám chléb: 
že Pán jim nedaroval děti. 
Na vzdechy, prosby, na oběti 
jako by  býval hluch a slep… 
 
Tak v pokoře a odříkání 
do vůle Boží odevzdáni 
dozráli jako dobrý kvas. 
Vše, co je jitřilo a hnětlo,  
ustálilo se v tiché světlo, 
v němž není stín a není kaz. 
 
A tehdy řekl Král, Pán bytí: 
„Čisté v těch lampách světlo svítí, 
dobře můj kvas je zamísen.“ 
I oživil ty schnoucí kmeny 
a k srdci Jáchymovy ženy 
vdechl svůj dávný drahý sen, 
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tu píseň, jež mu v mysli tkvěla 
a které nyní dopřál těla, 
by konečně již mohla znít, 
bezednou studánku všech zpěvů; 
neposkvrněnou novou Evu,  
jež do ráje zas vrátí lid. 

 
Václav Renč 

 
 
 

 

 

JEŠTĚ VE STÁŘÍ BUDOU PŘINÁŠET UŽITEK 
 
 

Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou                              

v nádvořích našeho Boha. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, 

zůstanou šťavnatí a svěží, aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, 

má skála, v němž není nepravosti. (Žl 92,14-16) 
 

"Stáří není pro sraby,“ říká jeden známý poté, co překročil 
sedmdesátku. Ubývají fyzické síly, přicházejí zdravotní potíže, člověk 
se těžko vyrovnává s rychlým rozvojem techniky… Bývá těžké 
přizpůsobovat se nečekaným změnám. A tak se může stát, že pod 
tíhou takových změn se ve stáří milá osoba promění v nepříjemného 
člověka, jehož přítomnost nikdo nevyhledává. 
 

Jsou ale lidé, kteří s věkem zrají jako víno a je milo se s nimi 
setkávat. Jsou laskaví a umějí naslouchat. Své rady nikomu 
nevnucují, ale jsou-li osloveni, dovedou trefně reagovat                                
a poradit.  Na základě svých zkušeností vidí věci s nadhledem a umí 
rozlišit věci podstatné od těch nepodstatných. 
 

Jak k takovému životnímu stylu dojít? Je to výsledek 
celoživotního nasměrování, kterým hodnotám dává člověk prioritu.  
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Člověka nepodrží věci pomíjivé zaměřené pouze na přítomný 
okamžik. Protože ve stáří se budeme muset věcí spíš zbavovat než 
shromažďovat. A naopak, budeme-li se v životě držet toho, co 
nepomíjí, Toho, který dává našemu životu smysl, můžeme se těšit na 
stáří, kdy i tehdy „budeme přinášet užitek a zůstaneme šťavnatí                     
a svěží“. 

„Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; 
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.“ (Iz 40,31) 

 

převzato z webu www.vira.cz 
 
 

 
 

 

DAR SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH 
 

 

Pomalu si zvykáme, že o neděli v blízkosti památky svatých 
Jáchyma a Anny, prarodičů Pána Ježíše, slavíme z podnětu papeže 
Františka Světový den seniorů a prarodičů. A snad už dávno jsme si 
zvykli, že právě o prázdninách, kam také památka svatých Jáchyma       
a Anny náleží, naši nemocní a staří lidé mohou zvláštním způsobem 
složit složit svou naději v Hospodina a nabýt nové síly skrze svátost 
pomazání nemocných udělovanou při společných bohoslužbách 
nebo ve vašich domácnostech. Jak si to častěji připomínáme: Život 
je těžký, proč ho nést sám?! Bude tomu tak i letos. Kdy, kde a jak? 

 

  
den 

příležitost  
ke sv. smíření 

mše sv.  
se sv. nemocných 

Hlubočec St 03.08.    17.15 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Kyjovice Pá 05.08.    17.00 – 17.50 hod. 18.00 hod. 

Pustá Polom So 06.08.    07.15 – 07.50 hod. 08.00 hod. 
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Jako vždy si připomeňme: Tuto svátost může přijmout každý 
vážně nemocný člověk anebo také každý člověk starší 60-ti let. 
Podmínkou je, aby byl katolickým křesťanem a jeho duše při 
přijímání této svátosti byla ve stavu milosti posvěcující – tedy bez 
těžkého hříchu. Pokud je zdravotní stav stabilizovaný, měl by od 
posledního přijetí této svátosti uplynout zhruba alespoň 1 rok. 

Moc prosím, rozhlédněte se ve svém okolí mezi sousedy, 
známými a nabídněte jim tuto vzácnou svátost. Budou-li chtít tuto 
svátost přijmout v kostele a kaplích, zajistěte jim, prosím, dopravu. 
Budou-li chtít tuto svátost přijmout doma, nahlaste je, prosím, co 
nejdříve P. Zdeňkovi na tel. č. 603 368 922. (Nemocné, kteří jsou 
doma navštěvováni pravidelně, není třeba hlásit!)             

Ke společnému přijetí sv. nemocných v kostele a kaplích není 
třeba nikoho předem hlásit, stačí přijít přímo. 

Připomeňme si také postřeh z dřívejších let: Někteří věřící 
přijali svátost pomazání nemocných, ale ke sv. přijímání pak již nešli. 
Není to logické: Buď mám čistou duši a mohu přijmout sv. 
nemocných i Eucharistii, anebo čistou duši nemám a nemohu 
přijmout nejen Eucharistii, ale ani sv. nemocných. (Člověk s těžkým 
hříchem může sv. nemocných přijmout, jen pokud se nemůže 
vyzpovídat – třeba v agónii.) Kdo potřebuje, může využít před mší 
svatou příležitost ke svaté zpovědi. Přijetí Eucharistie je pak 
dovršením setkání s živým Kristem, s jeho mocí i láskou.  

 
 
 

 

 

FARÁŘ NA HOME OFFICE 
 

 

A ještě k jednomu nemocnému člověku a k okolnostem s tím 
souvisejícím chci znovu upřít vaši pozornost. V červencovém čísle 
farního časopisu jsem vás seznámil se zhoršujícím se stavem mé 
maminky a s potřebou větší péče, která se promítne také do života 
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naší farnosti, kdy ze strany faráře již nebude v jeho silách 
poskytnout vše, nač jste byli dlouhá léta zvyklí. Mnohé bude na vás… 

Zmiňovaný článek jsem napsal v posledních  červnových 
dnech. Od 1. července se bohužel maminčin stav dost podstatným 
způsobem znovu zhoršil. Je otázkou, zda-li toto zhoršení je 
přechodné, či trvalé. Zatím to spíše vypadá na tu druhou variantu.               
A tak zatímco do konce června jsem z farnosti jezdil domů pomáhat 
mamince v jejích potřebách, od 1. července jsem se musel 
přesunout domů a z domova dojíždím do farnosti za tím, co je ve 
farnosti důležité. K 26. červenci, kdy píšu tento článek, jsem v tomto 
měsíci na faře v noci ještě nespal.  

Možná ještě jednu „perličku“. V minulých dnech jsem potkal 
jednu moji známou a říkal jsem jí: „Už jsi viděla faráře na home 
office?“ Odpověděla, že ne. Řekl jsem jí: „Tak vidíš prvního!“ 
Reagovala hezky: „To jako že sloužíš mši v obýváku a přenášíš to do 
farnosti?“ Ujistil jsem ji, že tak daleko ještě nejsme.  

Ano, co lze, to se snažím řešit z domova, k tomu ostatnímu 
do farnosti dojíždím. V každém případě mobil mám s sebou. Bude-li 
něco potřeba a nebudu-li na faře k zastižení, volejte jako vždy (třeba 
i opakovaně) tel. č. 603 368 922. Pokud by se jednalo o akutní 
záležitosti, v nichž hrozí nebezpečí z prodlení, především o svátost 
smíření a svátost pomazání nemocných pro případ ohrožení života, 
nebudu-li k zastižení, obracejte se ihned na kteréhokoliv kněze 
v okolí (nejblíže Velká Polom 739  002 769 nebo Hrabyně 604 624 
974), v případě pobytu vašich blízkých v nemocnicích též na 
nemocniční kaplany (kontakty sdělí nemocnice) či na kněze měst, na 
jejichž území se nemocnice nacházejí. 

Zatím situaci spíše sleduji a z dlouhodobého hlediska 
vyhodnocuji. Usoudím-li, že se jedný o trvalou záležitost, budu 
znovu kontaktovat otce biskupa s prosbou o řešení. 

Zároveň vám chci poděkovat za pochopení, trpělivost, slova 
podpory, s nimiž se setkávám, a zvláště za vaše modlitby: za 
maminku, za mne i za farnost. Tento dík je i novou prosbou… 

 
 
 

P. Zdeněk, t.č. farář na home office  
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INFORMAČNÍ SERVIS 
 
 

POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁŘŮ: 
 
 od st 03.08. do so 06.08. – možnost přijetí sv. pomazání  

nemocných – viz str. 4 až 5 
 pá 05.08. – dopoledne návštěvy nemocných v domácnostech  
 pá 05.08. – od 17.00 do 17.50 hod. v kapli v Kyjovicích tichá 

adorace  
 od ne 07.08. do st 17.08. – farní tábor v Kujavách 
 od út 09.08. do ne 14.08. – Celostátní setkání mládeže v Hradci  

Králové 
 pá 12.08. – od 08.30 hod. v Domově na zámku v Kyjovicích 

svátost smíření a bohoslužba slova se sv. pomazání nemocných    
a se svatým přijímáním; potom návštěvy nemocných na pokojích  

 po 15.08. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie; oslava svátku 
společná při mši sv. v Pusté Polomi v 18.00 hod. 

 ne 28.08. – vyjde další číslo farního časopisu  
 
 
 
 

 

 

BAVÍME SE S CÍRKVÍ 
 

Mladá ženy tři roky po svatbě přijde za knězem s tím, že si 
s manželem nerozumí. 
„A v čem si nerozumíte? 
„Nechce jíst rýži!“ 
„Tak mu řekněte, že jste mu ji uvařila s láskou.“ 
„Cože??? Ona se vaří???  
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K VYBARVENÍ I K PŘEMÝŠLENÍ 
 

Všechnu svou starost vložte na Pána,  
vždyť jemu na vás záleží… 

1 Pt 5,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 


