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K síle křesťana patří nejen konat,    
co je dobré, ale i vydržet, co je zlé… 

 

(sv. Augustin) 
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Což takhle dát si malý testík? 

Takže: 
 

Vyjmenujte pět nejbohatších lidí. 
Vyjmenujte pět vítězek Miss Universe. 

Vyjmenujte deset laureátů Nobelovy ceny. 
Vyjmenujte deset laureátů Oscara za herecký výkon. 

 
Nejde to? Celkem těžké… 

Nic si z toho nedělejte. 
Tohle si nepamatuje mnoho lidí. 

Potlesk odezní. 
Na ceny sedá prach.  

Vítězové jsou brzy zapomenuti. 
 

Nyní zodpovězte tyto otázky: 
 

Vyjmenujte tři učitele, kteří nejvíc přispěli k vašemu vzdělání. 
Vyjmenujte tři přátelé, kteří vám nejvíc pomohli,  

když vám bylo nejhůř. 
Vzpomeňte si na pár lidí, kteří vás za něco pochválili. 

Vyjmenujte pět lidí, s nimiž je vám dobře. 
 

Je to schůdnější? 
 

Lidé, kteří ve vašem životě něco znamenají, nenosí nálepku 
„nejlepší“, nemají nejvíc peněz, nesklidili největší ceny. 
Člověk nemusí být „nejlepší“, aby něco znamenal…. 

 

(z internetu) 
 

Nejlepší 
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 Naposled jsme si v této rubrice chtěli uvědomit, jak důležité 
pro naše smíření s Bohem je chtít se nejen vyzpovídat, ale též 
chtít se obrátit – polepšit. 
 V souvislosti s tím se svého času vynořila prosba, abych se 
zmínil také o možnosti přijímat svaté svátosti vdovami či 
vdovci, kteří dříve žili v manželství neplatném před Bohem. 
Myslím, že je to otázka, která může být aktuální i dnes. 
 Jednou z překážek v přijímání svatých svátostí je život ve 
stavu tzv. trvalého těžkého hříchu, např. svazku mezi mužem              
a ženou bez platně uzavřeného církevního manželství. Jestliže 
člověk v takovémto svazku žije a chce v něm dále setrvávat, 
není schopen platně přijmout rozhřešení, a to z toho důvodu, že 
zde chybí právě ono předsevzetí snažit se do budoucna věrně 
zachovávat řád daný Bohem. 
 Jestliže tato překážka však již pominula – člověk 
ovdověl – je možno opět přistupovat ke svátostem! 
 Je také dobré vědět, že žije-li někdo ve svazku neplatném 
před Bohem, ale jsou-li to lidé, kteří spolu žijí už pouze jako 
bratr a sestra (bez intimního života), i tito lidé mají otevřenou 
cestu k přijímání svatých svátostí. Je potřeba, aby se – nejlépe 
přes svého faráře – obrátili na diecézního biskupa s žádostí                
o povolení přistupovat ke svátostem. Toto povolení se zpravidla 
dává.  
 Vdovci a vdovy ovšem žádné povolení nepotřebují. Je jen    
a jen na nich, aby možnosti přistupovat ke svaté zpovědi a ke 
svatému přijímání náležitě využili. Jsem rád, že v tomto směru 
mohu být poslem dobrých zpráv… 
 
 

Rosteme v poznání 
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 A nyní k dotazu, který již hodně dlouhou dobu ležel ve 
složce, a který jsem (s vědomím tazatelky) úmyslně odkládal pro 
tuto chvíli. Je totiž v souvislosti s tím, o čem byla, je a ještě 
bude řeč v rubrice Rosteme v poznání:  
 V jednom kázání zazněla otázka, co je těžký a co je lehký 
hřích. Nezdálo se, že by to bylo tak snadné k rozlišení. 
 Ono to někdy opravdu snadné není. A přece existují 
poměrně jednoduché obecné zásady, které pak je potřeba 
aplikovat na konkrétní jednání. 
 Definice hříchu je jednoduchá: Hřích je vědomé                       
a dobrovolné přestoupení Božího zákona. Hřích, aby byl 
skutečně hříchem, musí být vždy vědomou záležitostí. Abych 
měl před Bohem skutečně hřích, ať už jde o cokoliv, musím 
vnímat: Ano, já teď jednám špatně – vím to a udělám to. 
Jestliže však člověk Boží řád překročí nevědomky a uvědomí si 
to až poté (případně si to vůbec neuvědomí), nejedná se o hřích 
vůbec. Tak např. když někomu „vylítne“ Boží jméno nadarmo    
a člověk si to v té chvíli neuvědomuje a teprve pak mu dojde: 
„Co jsem to řekl?“ tak nemá hřích, protože sice přestoupil Boží 
zákon, ale udělal to nevědomky. 
 Pokud jde o skutečné – vědomé hříchy, víme, že nejsou 
všechny stejně závažné, podobně jako třeba v oblasti nemocí 
není stejně závažná rýma a infarkt. Vědí to i děti. Traduje se, 
jak kluci stáli před zpovědnicí a jeden říká: „Kolik máš hříchů? 
Já devět!“ A druhý na to povídá: „Já jenom tři – ale ty jsou!!!“  
 Také definice lehkého a těžkého hříchu jsou jasné: 
Lehký hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení Božího 
zákona v maličkosti. 
Těžký hřích je plně vědomé a plně dobrovolné přestoupení 
Božího zákona v závažné věci. 

Ptali jste se 
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 Abych tedy byl před Bohem vinen skutečným těžkým 
hříchem, musí být současně splněny všechny tři podmínky: 
Musí se jednat o závažnou věc a musí to být vykonáno plně 
vědomě a plně svobodně. Pokud některá z těchto tří podmínek 
naplněna není, nemůže se jednat o těžký hřích, ale pouze                 
o lehký. 
 Co je závažná věc, to nám Bůh ukazuje např. skrze naše 
svědomí, skrze Bibli, skrze církev. Tak třeba pokud Bůh                   
o něčem říká, že to vylučuje z Božího království, tak je to jasné. 
Asi zde není prostor pro konkrétní vyjmenování všech možných 
skutků pro těžký hřích. Koneckonců ani není v lidských silách 
vyjmenovat všechny možnosti. Hřích může být někdy něčím 
velmi relativním – může záležet na okolnostech. K některým 
věcem se snad časem dostaneme, až budeme na pokračování 
rozebírat Desatero. Zájemcům rád (zdarma ☺) poskytnu 
brožurku, která vznikla pro studenty Arcibiskupského 
gymnázia, a ve které je o těchto věcech řeč konkrétně.  
 Abychom však měli před Bohem skutečný těžký hřích, 
musí být závažná věc vykonána plně vědomě a plně svobodně. 
Co není vykonáno plně vědomě a plně svobodně, nemůže být 
těžkým hříchem, i kdyby se jednalo o závažnou věc. Tak např. 
kdo jedná ze strachu, pod vlivem násilí, v polospánku, v silném 
rozrušení, apod., nemůže v dané záležitosti být vinen těžkým 
hříchem, i kdyby šlo o závažnou věc, protože jeho vědomí či 
svoboda jsou aktuálně ochromeny. 
 Tak to jsou jednoduché obecné zásady, které pak je potřeba 
aplikovat na konkrétní jednání, což ovšem už může být někdy 
složitější. V každém případě máme své svědomí vzdělávat                 
i v těchto věcech. V případě nejistoty v konkrétní záležitosti je 
možné obrátit se na zpovědníka v rámci svátosti smíření. Je 
možno domluvit duchovní rozhovor i mimo zpověď. 
Koneckonců třeba právě i pro tyto otazníky jsou v kostele                 
a v kaplích krabičky i pro anonymní dotazy. Těším se na ně! 
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 Bylo léto, už je pryč. Pojďme na něj zavzpomínat… 
 Do prázdnin jsme spolu s dětmi a mládeží vstoupili mší 
svatou ve čtvrtek 30.06. Pro nepřízeň počasí jsme špekáčky 
opékali v troubě a bavili se na faře. Díky našemu bohoslovci 
Kubovi za akční provedení náhradního programu! Pro nepřízeň 
počasí jsme museli zrušit také pouť dětí na Prašivou. Nebyli 
jsme sami. Nu což! O moc jsme nepřišli: Program „Babičko, 
dědečku, vyprávěj!“ se totiž také přesunul na příští rok. 
 Ale jiné věci snad vyšly: S několika mladými jsme v neděli 
03.07. vyrazili na tábor Církevní základní školy z Hradce nad 
Moravicí, který se uskutečnil v Rosolech nad Žimrovicemi. 
 Také malá schola z Kyjovic vyrazila od 03. do 09.07. na 
tábor  - pro změnu do Lubiny u Kopřivnice. 
 S ministranty jsme se pak 06.07. vydali na primiční mši 
svatou novokněze P. Michala Jadavana do Ostravy-Poruby. 
Milým překvapením bylo pro ministranty pozvání také na 
primiční hostinu. 
 Další část července byla věnována našim nemocným                        
a seniorům. Mám radost z toho, že asi 80 těchto našich bratří           
a sester v tyto dny přijalo svátost pomazání nemocných. 
 Poslední dva červencové týdny jsme prožili spolu 
s bohoslovcem Jakubem Dominikem Štefíkem z Kunína                  
u Nového Jičína, který v naší farnosti konal svou prázdninovou 
praxi. Jsem mu vděčný za jeho službu. Mohu vám sdělit, že se 
mu v naší farnosti líbilo. A nám s ním bylo také fajn. Klidně 
bychom ho brali i za kaplana ☺. 
 V neděli 24.07. odpoledne proběhla krásná lidová 
pobožnost u kapličky sv. Antonína, při které jsme si připomněli 
300 let od tragické smrti zdejšího faráře P. Andrease Odperly. 
Zúčastnilo se jí asi 30 farníků včetně rodin s dětmi. 

Bylo léto 
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 Mile překvapili i naši mladí, když se v počtu cca 25 ks na 
konci července zúčastnili narychlo naplánované Rychlé roty, při 
které odpracovali asi 80 hodin a vykonali tak kus poctivé práce 
kolem kostela a fary. Je dobře, že se umí ve farnosti nejen 
„vézt“ a hýčkat, ale že také umí pro svoji farnost přiložit i ruku 
k dílu. Je to nadějné! 
 Jaké by to byly prázdniny bez farního tábora? Ten se letos 
uskutečnil od 13. do 23.08. v Podhradí u Vítkova. Zúčastnilo se 
ho asi 58 dětí, mládežníků a vedoucích. 
 S malou skupinkou rodin s dětmi po 1. sv. přijímání jsme se 
pak v sobotu 27.08. vydali zakončit prázdniny na Svatý Hostýn. 
Počasí nám přálo, děti si užily také odpoledních soutěží                    
a neodešly s prázdnou. 
 Den nato jsme zakončili prázdniny ve farnosti tradičním 
Farním dnem. Nezapomenutelná byla jistě scénka s křtícím 
automatem. Najdete ji na internetu! 
 Dík také všem, kteří přispěli 04.09. do sbírky pro trpící 
hladomorem v Somálsku. Vybralo se téměř 43 tisíc Kč. 
 Vrcholem života ministrantů v diecézi je každoroční 
Ministrantská pouť. Letos se uskutečnila v Hradci nad 
Moravicí. Zúčastnili jsme se jí i s našimi kluky, kteří se ve 
vědomostních i dovednostních soutěžích umístili na krásném             
3. místě. Blahopřejeme! 
 Školní rok 2011/2012 začal nejen bohoslužbami, ale také 
návštěvami tříd s pozváním dětí a mládežníků do náboženství. 
Díky vám všem, kdo jste své děti a vnoučata přihlásili! Dík též 
za vaše modlitby a oběti na tento úmysl. Listy s pozváním do 
náboženství tentokrát ležely při adoraci na 1. pátek v září pod 
oltářem u vystavené Nejsvětější svátosti oltářní. A Ježíš je snad 
i na naše přímluvy opravdu požehnal. Vždyť se letos v naší 
farnosti do náboženství přihlásilo 72 dětí a mládežníků. Tak teď 
se za nás modlete, ať to přežijem a prožijem ☺. 
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V polovině srpna se ve Španělsku 
uskutečnila oslava Světových dní 
mládeže. Nejprve od 11. do 15. srpna 
proběhly Dny v diecézích. Ty české 
hostila diecéze Tarragona. Vlastní 
setkání v Madridu vyvrcholilo                
21. srpna vigilií a nedělní mší se 

Svatým otcem na Quatro Vientos. Mottem setkání bylo:                  
V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se 
držte víry (list Kolosanům 2,7). Z České republiky přijelo přes 
3200 poutníků - téměř 50 autobusy, někteří letadlem, jiní zase 
na kole, motorce nebo na koloběžce. Naši farnost zastupovali               
3 účastníci. 
 
Co mě na setkání zaujalo? 
Každý den jsme měli možnost navštívit nejrůznější workshopy 
(koncert, divadlo, katecheze...). Jeden z nich, který jsme 
navštívili, byl muzikál, který ztvárnili amatérští tanečníci                 
z Itálie. Tímto způsobem chtějí světu vydávat svědectví                   
a poutavě přiblížit lidem život Ježíše Krista. Přestože jsme textu 
nerozuměli, dojalo nás provedení muzikálu a nadšení všech 
účinkujících.                                                    Markéta Mitášová 
 
Jak hodnotím předprogram v Tarragoně? 
Tarragona je krásné město v Katalánsku u pobřeží 
Středozemního moře. Stojí na místě starého římského přístavu 
Tarraco a ve městě se nachází řada památek nejen z římské 
doby. Farnost si pro nás připravila kulturní představení (na 
oplátku vystoupil valašský soubor Dúbrava). Součástí 
předprogramu byl také krásný výlet do Barcelony, kde jsme se 

Jak nám bylo v Madridu 
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setkali s dalšími 40 tisíci mladými z jiných částí světa. Oproti 
Madridu to bylo mnohem klidnější a pohodovější.  

Jakub Vavrečka 
Proč jet na setkání mládeže? 
Na setkání jsem si uvědomila, jak důležitou úlohu v životě 
věřícího člověka hraje společenství. Síla skupinové modlitby je 
obrovská. Také setkání s lidmi z jiných zemí odlišných kultur je 
obohacující a opět jsem se ujistila v tom, že Ježíš Kristus je 
tady s námi i v dnešní době. Obrovskou radost mám z nově 
vzniklých přátelství, a také z toho, že jsme mohli vidět spoustu 
zajímavých a krásných míst.                               Lucie Linartová 
 
Bylo to náročné, ale stálo to za to. Jsme moc rádi, že jsme se 
setkání mohli zúčastnit. Rádi vám přiblížíme atmosféru setkání, 
klidně se ptejte. Příští rok bude národní setkání ve Žďáře nad 
Sázavou, už se těšíme, že nás tam z farnosti pojede více ;-)  

 
Jakub Vavrečka, Markéta Mitášová, Lucie Linartová 

 

 

Milí farníci,  
od 13. do 23. srpna 2011 jsme s dětmi 
tábořili v Podhradí. Rádi bychom vám 
poděkovali za vaše modlitby a také 
výborné buchty, zeleninu a jiné 
suroviny, které jste nám věnovali                
a které nám velmi pomohly.  
Tábor je za námi... Ale máme na co 
vzpomínat, proto v sobotu 1. října 
2011 se odpoledne s dětmi                         
a vedoucími sejdeme na Potáborovém 

Potáborové setkání 
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setkání. Rádi bychom také vás pozvali na faru, kde pro vás od 
17.00 do 18.00 hod. připravujeme malé táborové ohlédnutí 
s fotkami a vyprávěním, co jsme všechno prožili, nebo třeba 
uvidíte, kolik nás vůbec na táboře bylo.  
               Těšíme se na vás!                      

Vaši táborníci 
 

 

 POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� st 28.09. – slavnost sv. Václava, hl. patrona českého národa; 
mše sv. v 8.00 h. v Pusté Polomi a v 9.30 h. v Kyjovicích 

� st 28.09. – v 17.00 h. v kapli v Kyjovicích Svatováclavský 
koncert pěveckého sdružení Quo vadis z Ostravy 

� čt 29.09. – v kapli RC Hrabyně od 11.00 do 16.30 h. 
duchovní obnova s P. Františkem Petríkem na téma Svátosti 
křesťanské zralosti (přednášky v 11.00 a ve 13.00 hod.) 

� pá 30.09. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 01.10. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 01.10. – na faře Potáborové setkání: od 14.00 hod. pro  
      táborníky, od 17.00 hod. pro všechny 
� so 01.10. – v 15.00 hod. v Hati Setkání schol 
� po 03.10. – v Podvihově v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá zvl. pro rodiny s dětmi 
� po 03.10.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
     dospělých ke svátostem  
� st 05.10. – v Hlubočci v 17.30 hod. příležitost ke svátosti  
      smíření a v 18.00 hod. mše svatá zvláště pro rodiny  
      s malými dětmi 
� pá 07.10. – návštěvy nemocných v P. Polomi a Podvihově 

Informační servis 
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� so 08.10. – v  RC Hrabyně po mši sv., která začíná v 15.30h 
příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných; sv. smíření od 
14.45 hod. 

� so 08.10. – v 18.00 h. na faře Hovory o víře pro 6.-9.tř. ZŠ 
� ne 09.10. až ne 16.10. – Týden modliteb za diecézi 
� pá 14.10. – návštěvy nemocných v Kyjovicích a Hlubočci 
� pá 14.10. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 15.10. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 15.10. – od 16.30 h. návštěvy nemocných v RC Hrabyně 
� ne 16.10. – při všech bohoslužbách sbírka na opravy farního 

kostela 
� po 17.10.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
     dospělých ke svátostem  
� st 19.10. – Den vzájemných modliteb mezi Kněžským 

seminářem a farností Pustá Polom; v kostele v Pusté Polomi 
v 17.15 hod. růženec za bohoslovce a představené 
Kněžského semináře; v 18.00 hod. mše svatá a po ní litanie 
za kněžská povolání; zváni jsou také farníci z ostatních obcí 
naší farnosti 

� čt 20.10. – v 8.30 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 
příležitost ke sv. smíření a bohosl. slova se sv. přijímáním  

� so 22.10. – v 18.00 h. na faře Hovory o víře pro 6.-9.tř. ZŠ 
� so 22.10. a ne 23.10. – při mších sv. sbírka na misie 
� st 26.10. – výlet ministrantů na bazén v Ostravě-Porubě; 

ministranti a rodiče budou informováni zvláštním listem 
� pá 28.10. – v 19.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 29.10. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� noc ze so 29.10. na ne 30.10. – přechod na zimní čas;  
      ručičku hodin si přesuneme o 1 hodinu zpět 
� ne 30.10. při bohoslužbách v Podvihově a v Hlubočci  
      Slavnost Výročí posvěcení kaple  
� Mše sv. pro děti a mládež se sv. Dominikem Saviem: 

každý pátek v 18.00 hod. v kapli v Kyjovicích. 
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� Nedělní večerní mše svaté pro spáče, kuchařky, 
výletníky a ostatní farníky:   
- v Hlubočci 2/10 a 16/10 v 18.00 hod. a 30/10 v 17.00 hod.  
- v Podvihově 9/10 a 23/10 v 18.00 hod. 

 
MIMO ŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K P ŘIJETÍ SV.SMÍ ŘENÍ   

K POMOCI DUŠÍM V O ČISTCI:  
  

Pustá Polom Čt  27/10         1700 – 1750 h.  
Kyjovice Pá  28/10         1700 – 1750 h.; podle potřeby i po mši sv. 
RC Hrabyně So   29/10      1430 – 1520 h. 
Pustá Polom Ne 30/10      1400 – 1500 h. 
Hlubočec Ne 30/10     1630 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Podvihov Po 31/10      1615 – 1650 h. 
Kyjovice Út 01/11      1530 – 1620 h. 
Pustá Polom Út 01/11      po večerní mši svaté 
Hlubočec St   02/11      1545 – 1620 h. 

 

Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček 
1/11 a 2/11 se v Pusté Polomi před mší sv. zpovídat nebude!!! 

 

NÁBOŽENSTVÍ VE FARNOSTI PUSTÁ POLOM:  

Stále je možno do náboženství se přihlásit – stačí přímo v hodině. 
 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

Třída Den a čas Místo Vyučuje 
1. ST 12.10-12.55 1.A P. Mgr. Zdeněk Šimíček 
2. ST 12.10-12.55 2.A Mgr. Barbora Vavrečková 
3. ST 13.15-14.00 v „Žirafě“  Mgr. Barbora Vavrečková 

4.-5. ST 13.15-14.00 5.A P. Mgr. Zdeněk Šimíček 
6.-9. ČT 07.05-07.50 v „Žirafě“  P. Mgr. Zdeněk Šimíček 
6.-9.  

Hovory o víře 
SO 18.00-19.00  
1x za 2 týdny 

fara P. Mgr. Zdeněk Šimíček 

Kyjovice ST 14.25-15.10 ZŠ Mgr. Barbora Vavrečková 


