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Krása duše nespočívá  
jen v neporušené čistotě,  

ale též v zacelených jizvách… 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pán je už blízko 
a srdce mé tak vzdálené. 
Jak ucítit má teplo Boží lásky 
z rodícího se Plamene? 
 
Proto prosím, Pane, v této době,  
kdy láska přichází na tuto zem,  
omyj srdce zašpiněné hříchem,  
neklidnou duši naplň pokojem. 

 
Toužím otevřít své oči dokořán,  
nenávist zničit, lásku nechat růst,  
sám se stát chudým jako pastýři  
a s nimi bdít než zazní z andělových úst:  

Dnes se vám narodil Spasitel. 
 
A potom jít a všeho zanechat,  
pospíchat rychle ku jeslím,  
zakusit znovu, jak máš mě rád,  
pokleknout tiše, děkovat...  
 S pokorou a vděčností. 
     -rj- 

Pokleknout tiše u jeslí 
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 Advent je slovo kouzelné. V myslích těch dříve narozených 
se při jeho vyslovení vybaví kouzelné vzpomínky na roráty, na 
rorátní písně, na krásnou atmosféru přípravy na vánoční svátky. 
 V dnešní uspěchané době je tomu trochu jinak. Pro mnohé 
jsou adventní dny chvílemi velkého úklidu, předvánočního 
shonu, nákupu dárků a pečení cukroví. To k atmosféře adventu 
sice také patří, není to však jeho podstatou.  
 Čím má být advent pro nás křesťany? Není to jen doba 
čekání na Vánoce. Je to doba očekávání Kristova příchodu. Ve 
starokřesťanské bazilice v Ravenně je mozaikový obraz zlatého 
královského trůnu, zahaleného purpurem, na kterém však nikdo 
nesedí. To je obraz adventu: Očekáváme příchod vševládného 
Krále Krista. V adventní době se má i naše srdce stát zlatým 
královským trůnem, zahaleným purpurem, na který o Vánocích 
ve chvíli svatého přijímání usedne narozený Král – Ježíš 
Kristus. 
 A to je mé přání na cestu adventem a vlastně i k Vánocům: 
Každému z nás moc přeji, ať advent prožijeme tak, abychom                   
o Vánocích ve chvíli svatého přijímání mohli prožít živé                   
a radostné vědomí: „Pane, mé srdce je zlatým královským 
trůnem, potaženým purpurem, připraveným pro Tebe, 
vševládného Krále, který přicházíš.“  
 Toto vědomí nás pak naplní víc, než sebedražší dárky… 
 

P. Zdeněk  
 

Bůh je Ticho, které neděsí. 
Bůh je Světlo, které nepálí. 

Bůh je Všechno, které dostačí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přání na cestu adventem 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano, pojďme se připravit dobrou svatou zpovědí na hluboké 
prožití Vánoc, aby svátky byly víc než jen prázdnou skořápkou 
zvyků: 
 

MIMO ŘÁDNÉ PŘÍLEŽITOSTI K P ŘIJETÍ SV.SMÍ ŘENÍ   
  

RC Hrabyně So 17/12     1430 – 1520 h.;  podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Ne 18/12     1400 – 1500 h. 
Podvihov Po 19/12      1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Hlubočec St   21/12     1615 – 1650 h.; podle potřeby i po mši sv. 
Pustá Polom Čt  22/12         1530 – 1650 h. a 1800 – 1900 h. 
Kyjovice Pá   23/12         1600 – 1650 h. a 1745 – 1900 h. 

 

Zpovídá: P. Zdeněk Šimíček 
24/12, 25/12 a 26/12 se již zpovídat nebude!!! 

 
 

 
S očištěným srdcem pojďme pak slavit společné bohoslužby… 

 

 

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH A NA P ŘELOMU ROKU  
  

 So  
24/12 

Ne  
25/12 

Po 
26/12 

So 
31/12 

Ne 
01/01 

Pustá Polom 2200 1030 1030 0800 1030 

Kyjovice   1430*  0900 0900  0900 

Podvihov § 1530   1700 

Hlubočec  1700   1530 

RC Hrabyně 1530 1530  1530 1530 

 

* Mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi 
 

§ Půlnoční mše svatá v Podvihově v době uzávěrky časopisu  
nebyla ještě domluvena. Sledujte ohlášky v kapli! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Požehnané a pokojné Vánoce! 

Vánoce 2011 
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Stále ještě zůstáváme u otázky vyznání hříchů ve svátosti 
smíření. Dnes alespoň krátce o tom, co jsme povinni vyznat: 
 Křesťanská morálka nás učí, že k platnosti sv. smíření 
jsme povinni vyznat alespoň všechny těžké hříchy a jejich 
počet, jak se staly od poslední platné zpovědi. Doporučuje se 
však vyznávat všechny hříchy. U lehkých hříchů zpravidla 
počet neuvádíme. 
 Těžkým hříchem je zcela vědomé a zcela dobrovolné 
přestoupení Božího zákona v závažné věci. Co je předmětem 
těžkého hříchu konkrétně, o tom nás poučuje nejen naše 
svědomí, ale zvláště Bible (když např. o některých hříších říká, 
že vylučují z Božího království) a nauka církve, o které Ježíš 
řekl: „Kdo vás slyší, mě slyší.“ 
 Pokud jde o počet těžkých hříchů, je třeba uvádět jej 
přesně. Není-li to možné, pak alespoň přibližně: „Bylo to asi 
tolikrát… Bylo to asi tolikrát za měsíc…“ Apod.  

Jsou však i případy, kdy zpověď nemusí být úplná, tzn. 
kdy i o něčem závažném je možno při zpovědi mlčet a přesto se 
zpovídat platně a účinně. 

Tato možnost se týká především těžce nemocných, 
kterým nemoc silně ztěžuje myšlení či mluvení. Podobně je-li 
nutno zpovídat se v nemocnici za okolnosti, že nemocný 
nemůže zůstat s knězem sám a byla by tím ohrožena 
kajícníkova dobrá pověst. 

V takovýchto případech stačí vyznat se alespoň 
z některých hříchů a litovat samozřejmě všech. Když pominou 
důvody omlouvající od úplnosti vyznání (např. nemocný se 
vrátí domů, uzdraví se, …), není třeba ihned se zpovídat. Při 
příští zpovědi však je potřeba dosud nevyznané hříchy vyznat. 

 

Rosteme v poznání 
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Nechejme se v této předvánoční době, ve které bychom 

zpovědnici neměli minout, povzbudit také myšlenkami světce.               
A povzbuďme jimi také lidi kolem nás, zvláště ty, kteří již 
dlouho u svátostí nebyli: 

 

V podobenstvích a obrazných vyprávěních vidím 
pastýře, který pase sto ovcí, a když se jedna zatoulala od stáda  
a zabloudila, nezůstal s těmi, které se v pořádku pásly, ale vydal 
se ji hledat; překonal mnoho údolí a srázů, slezl vysoké a strmé 
hory, a křížem krážem procházel pustinami a s velkou námahou 
hledal tak dlouho, až zbloudilou našel. 

A když ji konečně nalezl, nebil ji, ani ji žádným násilím 
nehnal ke stádu, nýbrž ji vzal na ramena, polaskal ji a zanesl do 
stáda. A z té jedné nalezené měl větší radost než z množství 
ostatních.  

Tyto příklady obsahují něco posvátného. Upomínají nás 
totiž, že nemáme považovat lidi za beznadějně ztracené a že se 
nemáme chovat lhostejně k těm, kteří se octnou v nebezpečí, 
ani nebýt liknaví poskytnout jim pomoc, ale naopak, když se 
odchýlí od správného způsobu života a bloudí, že je máme 
přivést zpět na cestu, radovat se z jejich návratu a připojit je              
k množství těch, kteří žijí správně a zbožně. 
 

  
Také dnešní „odpovědna“ se zabývá dotazem, který 

s vědomím tazatelky byl odložen až pro tuto chvíli, neboť 
tématicky odpovídá tomu, co právě probíráme ve vzdělávací 
rubrice na pokračování. 

Z myšlenek sv. Asteria z Amaseje 

Ptali jste se 
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 Kdy, jak často se zpovídat? Proč mám pořád omílat to 
samé? Nikoho jsem nezabil, jsem pořád doma, na pokoji. 
 No – ono nejde jenom o to nezabít. Desatero má ještě 
dalších 9 přikázání. Paradoxem je, že čím je člověk Bohu 
vzdálenější, tím větší „komplex vlastní dokonalosti“ může 
někdy prožívat: „Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl, 
tak já se vlastně ani nemám z čeho zpovídat.“ Může tomu být 
podobně, jako když se člověk nachází ve ztemnělé místnosti: 
Vnímá jen ten nepořádek, o který zakopává. Když si posvítí, 
vidí smetí víc. A když si posvítí opravdu pořádným světlem, 
vidí i jemný prach. Čím intenzivněji člověk s Bohem žije, tím 
jasnější světlo může dopadat na jeho život a v něm může 
nacházet i hříchy a nedostatky, které člověk Bohu vzdálený (ke 
své škodě) jako problém vidět nemusí. 
 Faktem je, že jsou okolnosti, které hřešení ztěžují. Co 
může babička, která žije sama a chodí jenom od postele k oknu? 
V každém případě je dobře vzít si ke zpytování svědomí 
kancionál. Na str. 71 je základní zpovědní zrcadlo, od str. 76 
jsou pak otázky k prohloubení duchovního života. Pokud ani 
v jednom nenacházím žádnou nedokonalost, nezbývá než 
pohledat v kostele nějaký vhodný výklenek, kde bude jednou 
stát moje socha coby socha světce ☺. No a pokud přece jen 
nedokonalosti a hříchy nacházím, pak je dobré občas pouklízet. 
Povinnost chodit ke sv. zpovědi máme alespoň 1x za rok. Ale je 
dobré chodit častěji. Pokud bychom spáchali těžký hřích, 
ideálem je přijít ke svátosti smíření co nejdřív. Ovšem tak jako 
doma neděláme pořádek až tehdy, když už je tam takový binec, 
že o něj zakopáváme, podobně je dobré dělat pořádek ve svém 
nitru také s maličkostmi. Lehké hříchy se odpouštějí i lítostí. 
Nicméně i s lehkými hříchy je dobré ke sv. smíření přicházet – 
pro odpuštění, pro posilu, i pro duchovní vedení. My vidíme 
svůj život jen ze zúženého zorného úhlu. Zpovědník jej však 
vidí s odstupem, v širších souvislostech. Jak často přicházet              
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i s lehkými hříchy? To je na každém. Někomu to vyhovuje 
měsíčně, někomu častěji, někomu méně často.  
 No a proč mám pořád omílat to samé, pokud se mé 
hříchy opakují? Odpověď je jednoduchá: Špína, ze které se 
umýváme pod vodovodem, bývá zpravidla stále stejná. 
Můžeme říct, že nemá smysl se umývat? 
 

 
 Stále vybíráme na opravy farního kostela. Je občas dobré 
připomenout, jak se situace vyvíjí. Takže co nového? 

Očekávané definitivní potvrzení dotace z evropských 
fondů 751.120 Kč ze strany SZIF z Prahy již přišlo. V těchto 
dnech začínají práce na výběrovém řízení na provedení 
projektu. Práce (podlaha presbytáře, nová elektřina a topení) 
jsou termínově vázané a bude nutno je provést v 1. pololetí 
příštího roku. Začne se ihned po skončení doby vánoční.  

Práce musejí být zaplaceny nejprve z našich zdrojů 
(předfinancovány) a teprve následně přijde na účet dotace. 
Farní rada řešila otázku předfinancování projektu a našeho 20% 
podílu na něm. Celková výše projektu činí cca 939 tis. Kč. 
Z toho náš spolupodíl činí cca 189 tis. Kč. Ve věci spolupodílu 
a předfinancování projektu Farní rada rozhodla takto: 250.000 
Kč zaplatí Pustá Polom (189.000 Kč spolupodíl + 61.000 Kč  
předfinancování), 50.000 Kč zapůjčí k předfinancování 
Kyjovice, 20.000 Kč zapůjčí Hlubočec, 20.000 Kč zapůjčí 
Podvihov. P. Zdeněk požádal pana starostu a zastupitelstvo               
o příspěvek obce Pustá Polom na opravy kostela pro rok 2012. 
O bezúročnou půjčku zbývající částky k předfinancování 
projektu požádal P. Zdeněk Biskupství. Zároveň trvá prosba            
o podporu farníků a příznivců naší farnosti, fyzických                        

Opravy farního kostela 
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i právnických osob s možností odpočtu darů od základu daně 
(viz minulé číslo Přístavu – str. 9). 

Pokud s realizací projektu nejsou problémy, dotace bývá 
připsána na účet příjemce cca po 3 měsících od ukončení 
projektu. Následně budou částky zapůjčené na předfinancování 
vráceny. 

Farní rada řešila otázku lustrů do kostela. Rozhodla 
takto: Zamítla dílčí řešení - ať už ve formě návratu starých 
lustrů, či instalace lustrů z bývalé obřadní síně OÚ, či pořízení 
nových lustrů. Schválila pořízení projektu na celkové kvalitní 
osvětlení kostela tak, aby odpovídal památkovému                             
a církevnímu charakteru budovy i požadavkům na dostatečnou 
viditelnost při bohoslužbách. (Předpokládá se, že dojde i na 
nové lustry, ale chce to celkovou koncepci osvětlení.) Po 
schválení projektu budou jednotlivé prvky osvětlení 
obnovovány a doplňovány dle našich finančních možností. 
Projekt musí být vypracován co nejdříve, aby potřebná vedení 
mohla být instalována během celkových oprav kostela.  

V presbytáři na místech, kde bývá kněz a ministranti, 
bude instalováno podlahové topení. Farní rada podpořila záměr 
řešit vytápění v panské kruchtě (místnosti, ve které při 
bohoslužbách bývají rodiče s malými dětmi). Zamítla však 
instalaci podlahového topení, a to z důvodu, že podlahové 
topení předpokládá dlažbu. Maličké děti však z bezpečnostních 
důvodů potřebují na podlaze koberec, a ten by zase izoloval 
přívod tepla. Farní rada tedy rozhodla provést izolaci                        
a zateplení panské kruchty, pořídit novou dřevěnou podlahu, na 
ni položit koberec a zvolit jiný způsob vytápění.  

Ve věci opravy sněhových zábran na kostele a faře se 
počítá s narovnáním stávajících zábran a doplněním 
chybějících. 

Jak je vidět, penízky bude kam dávat. Tak díky moc za 
vaši obětavost – minulou, přítomnou i budoucí. Je to náš kostel. 
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VÝNOSY MIMO ŘÁDNÝCH SBÍREK:  
 
 

v Kč P. Polom Kyjovice Hlubočec Podvihov RC Hrab. 
Na opravy       07/2011    10.400*    5.500*    1.065*  
Na opravy       08/2011   12.400* 11.105 2.628   
Na Somálsko  09/2011 24.960 16.700  1.567  
Na círk.školy  09/2011  8.155 4.820    736   840 
Na opravy       10/2011   12.330*     7.488*   1.425*   1.262*  
Na misie          10/2011 16.328 12.550 2.333 1.290 1.634 
Na Biblic.dílo    11/2011    8.743    5.350 1.267 1.160    780 

 
* sbírky na opravy farního kostela 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� po 28.11.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
     dospělých ke svátostem  
� pá 02.12. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi  
� so 03.12. –v 15.30 h. na faře Povídání o Kanadě; dlouholetý 

táborový vedoucí Matěj Štajer byl v Kanadě rok a zažil 
kdeco; všechny farníky, ale zvláště rodiny s dětmi zveme na 
povídání o životě za „velkou louží“ 

� so 03.12. – v 18.00 h. na faře Hovory o víře pro 6.-9.tř. ZŠ 
� ne 04.12. – v 07.30 h. v Hlubočci, v 09.00 v Kyjovicích                

a v 10.30 hod. v Pusté Polomi mše svatá s novokněžským 
požehnáním a představením života křesťanské mládeže 
v děkanátu; slouží P. Aleš Písařovic, novokněz z Kravař, 
kaplan pro mládež našeho děkanátu 

� ne 04.12. –při všech bohoslužbách sbírka na potřeby diecéze 
� ne 04.12. – v 16.00 hod. na faře Mikulášská besídka pro 

rodiny s dětmi 
� ne 04.12. – v 17.00 hod. v kapli v Kyjovicích adventní 

koncert pěveckého sdružení Quo vadis 

Informační servis 
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� po 05.12. – v 17.45 hod. na faře schůzka Farní rady 
� st 07.12. – v 18.00 hod. na faře v rámci přípravy na 

cyrilometodějské jubileum zajímavá přednáška Ing. 
Františka Valdštýna: Život Konstantina (Cyrila) a Metoděje 

� čt 08.12. – slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu; oslava společná při mši svaté v Pusté 
Polomi v 17.00 hod. 

� pá 09.12. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci               
a Podvihově 

� pá 09.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 10.12. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 10.12. – v  RC Hrabyně po mši sv., která začíná v 15.30h 

příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných; sv. smíření od 
14.45 hod.; večer návštěvy nemocných na pokojích 

� ne 11.12. – po mši sv. v Kyjovicích a v Pusté Polomi prodej 
misijních pohlednic namalovaných našimi dětmi 

� po 12.12.  – v 19.00 hod. na faře Hledání cest – příprava  
     dospělých ke svátostem  
� pá 16.12. – v 8.00 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření a bohosl. slova se sv. přijímáním  
� pá 16.12. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 17.12. – v 18.00 h. na faře Hovory o víře pro 6.-9.tř. ZŠ 
� ne 18.12. – při všech bohoslužbách sbírky na opravy kaplí, 

v Pusté Polomi na opravy kostela 
� pá 23.12. – v 18.00 hod. v kostele nácvik chrámového sboru 
� po 26.12. – v 16.30 h. před kaplí v Kyjovicích Živý Betlém 
� út  27.12. – v 16.30 h. na farní zahradě v Pusté Polomi 
      Živý Betlém 
� pá 30.12. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 30.12. v Kyjovicích mše sv. mimořádně již v 16.00 hod. 
� pá 30.12. – v 17.00 hod. na faře Povídání o Madridu aneb 

svědectví účastníků letošních Světových dnů mládeže 
Jakuba Vavrečky, Markéty Mitášové a Lucie Linartové 
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� so 31.12. – v 08.00 hod. v Pusté Polomi a v 15.30 hod. v RC 
Hrabyně děkovné bohoslužby na konci roku 

� Přípravy k 1. sv. přijímání:  až do 16/12 (včetně) každý 
pátek na faře ve 13.00 hod.; dále pak až od Nového roku 

� Schůzky scholy: každý pátek v kapli v Kyjovicích v 15.30 
hod. (30/12 ve 14.30 h.) a v Pusté Polomi na faře v 16.00 h. 

� Nedělní večerní mše svaté:   
- v Podvihově 04/12, 18/12 a 01/01 v 17.00 hod. 
- v Hlubočci 27/11, 11/12 a 25/12 v 17.00 hod.  

� Roráty se světelným průvodem zvláště pro rodiny                  
s dětmi: 

 
 

 

vtip vpravdě předvánoční 
 

 

Tatínek tlačí v hypermarketu před sebou nákupní vozík.                   
Ve vozíku sedí děcko a ukrutně řve. Tatínek jemně, láskyplně 
až něžně stále opakuje: „Jenom klid, Oskárku. Ještě chvilku 
musíš vydržet. Ještě chviličku a už budeme venku. Jenom klid, 
Oskárku, jenom klid!“ Vidí to pan farář, nakloní se k tatínkovi  
a praví: „To je hezké, že chlapce tak láskyplně vychováváte. 
Jistě z něj vychováte charakterního mladého muže.“ Tatínek se 
nakloní k farářovi a procedí mezi zuby: 
 „Pane…………, Oskárek……..…..jsem JÁ!!!“ 

 
  

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

  Vždy v 17.00 hod. 
Podvihov  Po 28/11 Po 19/12 
Hlubočec St 30/11 St 21/12 
P. Polom St 07/12 St 14/12 
Kyjovice Pá 02/12 Pá 09/12 Pá 16/12 Pá 23/12 

Bavíme se s církví 


