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Bůh. 
V této jediné slabice  

je všechno, co očekáváme… 
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  Jména, tituly, přezdívky, 
přídomky. Určujeme si je sami, nebo 
nám je dávají druzí. Připsala nám je 
jedna událost, nebo jsme si je museli 
vybojovat. Jsme na ně hrdí (až 
pyšní), nebo se za ně stydíme                  
a toužíme po jiných. Historie na nás    

i s našimi tituly nejspíš zapomene nejpozději několik desítek let 
po naší smrti. 
  První jméno nám dali naši rodiče, příjmením jsme se pak 
vřadili do širší rodiny. Získat skautské jméno – vydobýt si 
„svou“ identitu – to už stojí nějakou námahu. Chceme-li 
dosáhnout společenské a odborné uznání, stojí to námahu studia 
a hodně práce na sobě – inu dřina. Pak můžeme být oslovováni 
„pane“ – mistře, inženýre, řediteli, senátore, doktore či 
profesore... 
  Někteří lidé si titulů váží proto, že je stály hodně námahy 
a úsilí. Jiní po nich touží, jen aby se s nimi mohli vytahovat. 
Někteří si tituly kupují (jako drink na baru) a někteří je sbírají, 
aby měli delší jméno (nápis na hrob tím bude ovšem o něco 
dražší). 
  Který titul je ale největší? Přemýšlel jsi, co znamená titul 
„dítě Boží“? Získáváš ho křtem, kdy se stáváš křesťanem! A to 
je víc než všechny tituly. Označuje, že náležíš Bohu, a to pro 
svoje spojení s Kristem. Že tě nic nestál? Ale Ježíše, Božího 
Pomazaného - Krista, stál život. To zavazuje víc, než 
příslušnost ke starobylému rodu. Žij jako dítě Boží, buď věrný 
svému křtu a získáš titul, který znamená slávu věčnou, pohled 
do Boží tváře. 

P. Marek Miškovský (převzato z časopisu Tarsicius) 

Dám si „Dr.Ing.“ 
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To je ta noc,  
v níž Kristus pouta smrti rozlomil  

a jako Vítěz vystoupil z hrobu.  
To je ta noc,  

která dnes na celém světě  
vzdaluje věřící v Krista  

od nepravosti světa  
a od tmy hříchu,  
vrací k milosti,  

sdružuje ve svatém společenství. 
 

  Jsou před námi nejposvátnější dny roku. A je před námi 
především Veliká noc – noc z Bílé soboty na Velikonoční 
neděli, v níž budeme slavit Ježíšovo vítězství nad smrtí. Letos 
bude ta noc pro naši farnost dvojnásob posvátná. Při 
velikonoční vigílii, která začne v sobotu 07.04. ve 20.30 hod., 
budou do tajemství Ježíšova vykupitelského díla skrze křest 
ponořeni dospělí, kteří se na tuto událost rok a půl připravovali. 
Budou zároveň biřmováni a poprvé přijmou Eucharistii. 
  Zvláště jim, ale i nám všem pokřtěným již dříve, přeji 
slovy předcházejícího zamyšlení: Křtem jsme získali 
nejvzácnější titul – titul „dítě Boží“. Není většího titulu, není 
většího vyznamenání. Nestál nás nic. Ale Ježíše stál život. To 
zavazuje víc, než příslušnost ke starobylému rodu. Žijme jako 
děti Boží, buďme věrni svému křtu a získáme titul, který 
znamená slávu věčnou, pohled do Boží tváře. 
  To je poselství Velikonoc, to je i mé velikonoční přání…  

 
P. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr 

Velikonoční přání 
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Pojďme se na obnovu svého křtu připravit zřeknutím se hříchů 
a přijetím jejich odpuštění ve svátosti smíření. 
  

 

Mimořádné příležitosti ke svaté zpovědi: 
 

 

P. Polom Čt 29/03   1630 – 1750 h. (FARA!!!) 
Kyjovice Pá 30/03                           1630 – 1750 h. + podle potřeby po mši sv.   
Hlubočec So  31/03   1715 – 1750 h. 
P. Polom Ne 01/04           1400 – 1600 h. (hlavní zpovědní den: 2 kněží) 
Podvihov Po  02/04   1715 – 1750 h.  
Hlubočec St  04/04       1715 – 1750 h. 

 

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a o Velikonocích 
se již zpovídat nebude!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijměte pozvání k hlubokým, krásným a působivým obřadům 
Svatého týdne a Velikonoc. Jsou vrcholem celého liturgického 
roku. Všecky vás moc zvu… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pobožnost Křížové cesty na Velký pátek 
bude v Pusté Polomi a v Kyjovicích v 1500h. 

 

Sváteční bohoslužby  
 

 

 Květná 
neděle 
01/04 

Zelený 
čtvrtek  
05/04 

Velký 
pátek 
06/04 

Bílá  
sobota 
07/04 

Velik. 
neděle 
08/04 

Velik. 
pondělí 
09/04 

P. Polom 1030 1800 1800 2030 1030 1030 

Kyjovice 0900    0900 0900 

Hlubočec     0730  

Podvihov 0700    1800  

Svatý týden a Velikonoce 2012 
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  A je zde opět vzdělávací rubrika na 
pokračování. V rámci přípravy na jubileum 1150. 
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu prožíváme letos Rok biřmování. Pojďme 
si tuto svátost více přiblížit. Kéž porozumění této 
svátosti v těch, kdo ji ještě nepřijali, vzbudí touhu 
po jejím přijetí, a v nás, kdo již biřmovaní jsme, 
kéž probudí touhu z její síly a moci žít… 
  „Proč chceš jít k biřmování?“ ptal se kněz jednoho 
mladíka, který se sice na biřmování připravoval, ale asi ho to 
nějak moc „nebralo“. Odpověď zněla: „Kdybych nešel, babka 
by mě vykostila!“ ☺ 
  Proč vlastně být biřmován? Velmi zjednodušeně by se 
dalo říct, že třeba proto, aby člověk mohl být někomu jinému 
kmotrem. Vždyť podle současných norem církevního práva kdo 
není biřmován, nemůže jinému být kmotrem – a to ani při křtu. 
Byla by to však odpověď velmi zjednodušující. 
 Hlavním důvodem, proč být biřmován, má být lidská 
touha mít někoho, kdo nám bude krýt záda, abychom 
v křesťanském životě obstáli. Generální vikář brněnské diecéze 
Mons. Jiří Mikulášek uvádí tyto příklady: 
 Přišel na návštěvu jedné rodiny a cítil dusno. „Co se 
stalo?“ – „Čekáme čtvrté dítě!“ – „Zdravotní problémy?“ – 
„Ne.“ – „Máte strach, že to nezvládnete?“ – „Ne.“ – „Finanční 
problémy?“ – „Ne. Jirka má strach, že se mu budou chlapi              
v práci smát.“ Jen proto uvažovali dát dítě pryč. Nakonec 
nedali. 
 Žena, která čekala rovněž čtvrté dítě, přišla k lékařce. Ta jí 
říká: „Ale to nemáte s jedním mužem?!“ – „Mám.“ – 
„Promiňte, já jsem se s tím ještě nesetkala.“ Kdyby byla 2x 

Vedeni Duchem svatým 
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rozvedená a čekala čtvrté dítě s třetím mužem, bylo by to asi 
normální. 
 Za mužem v práci přišel kolega, aby mu pomohl něco 
naložit. Pomohl, ale pak zjistil, že ty věci byly ze zaměstnání 
ukradené. Příště už to neudělal: „Nezlob se, já jsem věřící a to 
já nedělám.“ Vysmáli se mu do černoprdelníků… 
  Biřmování je svátost, ve které zvláštním způsobem 
sestupuje na člověka Duch svatý a jedinečným způsobem ho 
posiluje v osobním křesťanském životě i ve svědectví o Kristu 
před druhými, k čemuž je každý křesťan povolán. Proč jít do 
toho jen svými silami, když to, co Bůh od nás očekává, můžeme 
uskutečnit daleko snadněji v Jeho síle a moci?! Pokračování 
příště… 

 
 
 

  Sledovala jsem na Popeleční středu mši sv. z Říma se 
Svatým otcem. V Římě měli bílý nebo světle šedý popel – to že 
jim tam nerostou kočičky? Svatý otec udílel popelec na 
temeno hlavy formou křížku, jiný kněz sypal špetku popela na 
hlavu, případně na řeholní hábit, další kněz dělal popelem 
křížek na čelo. Co při tom říkali v Římě, to nevím. Dříve se 
říkalo: „Pomni, že jsi prach a v prach se obrátíš!“ U nás jsme 
dnes slyšeli: „Obraťe se a věřte evangeliu!“ Netušila jsem, že 
je více způsobů. 
 
 Ano. Popelec je svátostina, kterou každoročně vstupujeme 
do postní doby. Používá se k ní popel ze spálených ratolestí 
z Květné neděle. U nás se jedná většinou o jívové ratolesti – 
kočičky. V Římě to bude nejspíš popel z palmových                           
a olivových ratolestí. To by mohlo vysvětlovat i jeho trochu 
jiné zabarvení.  

Ptali jste se 
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 Udílet se může popelec různě: na temeno, na čelo, 
sypáním na hlavu. (Jedna žena si to dokonce nějak popletla            
a nachystala jazyk. ☺) Důležitá je symbolika. Je to připomínka, 
že ty ratolesti byly kdysi krásné, svěží, živé. Dnes je z nich 
prach a popel. Podobně tomu bude jednou i s naším tělem.            
Na něm si zakládat nemůžeme. Ale máme také nesmrtelnou 
duši. A tu je třeba zachránit stůj co stůj. Věčnost za to stojí. 
Proto při udílení popelce se dnes může používat dvojí výzva. 
Buď starozákonní, která připomíná pomíjivost lidského těla: 
„Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš!“ nebo novozákonní, 
která ukazuje cestu k záchraně duše: „Čiňte pokání a věřte 
evangeliu!“ Je to nádherný program pro dobu postní. A vlastně 
i pro celý náš život. 

 
 
 
 
 
 

 

 
      A co jsme prožili za poslední 3 měsíce? Proběhly 
především ve znamení oprav farního kostela. Bylo odstraněno 
staré nebezpečné topení z lavic. Stávající kamenná dlažba                
a čelní kamenný stupeň v presbytáři byly vybourány. Byl 
proveden nový hutněný štěrkový násyp větší frakce a ventilační 
systém v podloží. Jsou hotové již také nové stupně, které čekají 
na položení mramorové podlahy. Byla provedena výměna                 
a rekonstrukce elektroinstalací s ohledem na platné předpisy             
a normy. Bylo provedeno natažení drátů k novému číselníku              
a k elektronickému zabezpečení kostela. Práce pokračovaly 
nanesením omítek na vysekaná místa, v nichž je nataženo 
elektrické vedení. Mimochodem: Zajímá vás, jak opravy 
probíhají konkrétně? Klikněte občas na webové stránky naší 
farnosti www.pustapolom.cz/farnost. Ve fotogalerii naleznete 
spoustu fotek. A nejen z oprav, ale i z mnoha dalších farních 
akcí.  

Čím žijeme 
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 A co jinak? Zkusili jsme podat další žádost o grant na 
pokračování oprav kostela, tentokrát na Nadaci OKD. Výsledky 
budou v květnu. Pamatujme ve svých modlitbách na prosby             
o Boží požehnání pro dílo obnovy kostela! 
 A pastorační či společenské záležitosti? Na prvém místě to 
byl lednový farní ples – dlouho dopředu vyprodaný. Díky všem, 
kdo se jakkoliv podíleli na jeho zdárném průběhu. 
 Velkou radost máme z dalších dětí, které se od pololetí 
přihlásily do náboženství. Také je dobře, že od února na naší 
faře opět probíhají setkávání maličkých dětí a jejich rodin nad 
poklady naší víry a křesťanského života. To bývá jednou 
měsíčně. Je fajn, že se trochu rozrostl i náš chrámový sbor. 
  Děkujeme P. ThLic. Marku Kozákovi za vedení 
duchovní obnovy naší farnosti v polovině února. Mohu vám 
prozradit, že se mu v naší farnosti líbilo. Dokonce u nás zažil            
i to, co ještě nikde jinde za celé kněžství nezažil: To víte, chodit 
ze sakristie k oltáři po dřevěné desce nad vykopanou podlahou 
– to všude nemají ☺. 
 Prožívat společné chvíle radosti a odpočinku – to je také 
součást náboženství. A tak jsme si o jarních prázdninách 
s dětmi a mládežníky z náboženství i s některými jejich rodiči 
opět vyrazili do aquaparku v Bohumíně. Bylo nás ve dvou 
skupinách celkem asi 45. 
 Aby váš farář nedostal roupy, tak má ještě na starosti 
ministranty z celého děkanátu. Právě v našem děkanátu (ve 
farnosti Kravaře) na podzim proběhne Diecézní ministrantská 
pouť, která se již nyní začíná připravovat. Naši mladí se zase 
připravují na Biblickou olympiádu. Držíme jim palce! No                   
a protože je třeba pomalu plnit preferenční kritéria, na kterých 
jsme získali body k dotaci z MAS Opavsko, připravujeme již 
v naší farnosti zbrusu novou akci – Noc kostelů. Proběhne               
1. června ve večerních a nočních hodinách a bude obsahovat 
program pro děti i dospělé. 
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 Díky za dodání informací o tom, kdy a kde se maminky 
scházejí k modlitbám za své velké i malé děti. Zde je přehled: 
 

Místo Den  Hodina 
Kyjovice - kaple Út 09.00 
Kyjovice - u pí Kozelkové St 19.00 
Pustá Polom - fara Pá - nepravidelně 16.00 
Budišovice – u Pískovských Pá 16.30 
 

 Tento přehled je zároveň i pozváním. Je moc dobře, když 
se maminky za své děti modlí. Můžete se přidat: na místě 
samém, nebo bližší informace, případně i kontakty na požádání 
předá P. Zdeněk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rok biřmování – dopis pro rodiny s dětmi 
Rok 2012 je dalším rokem přípravy na cyrilometodějské 
jubileum a věnuje se svátosti biřmování. Toto téma je možné 
prohlubovat ve velikonoční době a vyvrcholí Slavností Seslání 
Ducha svatého. 
Možností, jak přemýšlet o sedmi darech Ducha svatého 
v rodinném společenství, je dopis pro rodiny s dětmi. Tento 
dopis může rodiny provázet celou dobou velikonoční, každý 
týden se přemýšlí o jednom daru Ducha svatého a tento dar se 
pomocí jednoduchých činností dětem přibližuje. Vše se 
završuje Slavností Seslání Ducha svatého. 
Pokud máte o tento dopis zájem, vyzvedněte si jej vytištěný po 
mši v sakristii nebo jej najdete ke stažení v elektronické podobě 
na farních stránkách. 

Mgr. Barbora Vavrečková 

Modlitby matek 

Rok biřmování – pro rodiny s dětmi 
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Srdečně zveme holky a kluky, kteří 
budou mít za sebou 2. třídu a před 
sebou maximálně 9. třídu, na letní 
stanový tábor. Tábor se koná od 11. 
do 21. 8. 2012 v Jeseníkách 
v Nových Heřminovech. A věříme, 
že i letos v něm každé z dětí najde to, 
co se mu bude líbit a na co pak bude rád vzpomínat. Někdo 
možná na táboření pod stany, někdo na noční oblohu, někdo na 
nové kamarády, někdo na táborák, někdo na ranní otužování 
řece ☺.  
Těšíme se na ty, kteří s námi už pravidelně jezdí, ale i na ty, 
kteří s námi pojedou poprvé! 
Přihlášku si můžete vyzvednout u Barbory Vavrečkové                      
a vyplněnou spolu s penězi ji odevzdejte do 1. 5. 2012. Cena za 
pobyt, dopravu a stravu je 2 050 Kč.  
Další informace vám rádi poskytneme: Barbora Vavrečková, 
Horní 381, 747 69 Pustá Polom, mobil 731 625 826, e-mail 
Barbora.Vavreckova@seznam.cz 

 
POZNAMENEJTE SI DO SVÝCH DIÁ ŘŮ: 
 

� po 26.03. – začíná letní pořad bohoslužeb; všechny večerní 
mše sv. v celé farnosti budou bývat v 18.00 hodin 

� pá 30.03. – návštěvy nemocných v Pusté Polomi 
� pá 30.03. – v 18.00 hod. v kostele nácvik chrámového sboru 
� so 31.03. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 31.03. a ne 01.04. – bohoslužby s žehnáním ratolestí 

Informační servis 

Farní tábor 2012 
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� ne 01.04. – na faře rodiny s maličkými dětmi: Ty jsi Král? 
� po 02.04. – v Podvihově v 18.00 h. Křížová cesta se mší sv. 
� st 04.04. – v Hlubočci v 18.00 h. Křížová cesta se mší sv. 

zvláště pro rodiny s malými dětmi 
� čt 05.04. – výlet  ministrantů do ostravské katedrály na mši 

sv. se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů; společná 
oslava svátku kněží; bližší informace budou na zvl. listu 

� čt 05.04. – v 16.30 h. v kostele nácvik ministrantů na obřady 
� čt 05.04. – v 18.00 h. v kostele mše sv. na památku Poslední 

večeře; možno přinést do obět. průvodu postní pokladničky  
� pá 06.04. – v 16.30h. v kostele nácvik ministrantů na obřady 
� pá 06.04. – v 18.00h. v kostele Velkopáteční obřady 
� so 07.04. – v 18.30h. v kostele nácvik ministrantů na obřady 
� so 07.04. – ve 20.30h. v kostele velikonoční vigilie se 
      křtem, biřmováním a 1. svatým přijímáním dospělých 
� ne 08.04. – při bohoslužbách průvod beránků a žehnání 

pokrmů; děti si mohou do průvodu přinést upečené 
velikonoční beránky 

� ne 08.04. – při bohoslužbách sbírka na Kněžský seminář 
� pá 13.04. – návštěvy nemocných v Kyjovicích, Hlubočci              

a Podvihově 
� pá 13.04. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 14.04. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
� so 14.04. – ve 14.30 hod. v kostele mimořádně příprava dětí 

a jejich rodin k 1. svaté zpovědi a k 1. sv. přijímání 
� pá 20.04. v 08.00 hod. v Domově důchodců v Kyjovicích 

příležitost ke sv. smíření,bohoslužba slova se sv. přijímáním 
� so 21.04. – ve 14.00 hod. na faře Hovory o víře pro žáky                    

2. stupně ZŠ 
� so 21.04. a ne 22.04. – při mších svatých sbírka na opravy 

farního kostela 
� pá 27.04. – v 18.00 hod. na faře nácvik chrámového sboru 
� so 28.04. – v 10.00 hod. na faře ministrantská schůzka 
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� so 28.04. – děkanátní Biblická olympiáda; soutěžící budou 
včas informováni 

� Přípravy k 1. sv. přijímání:  každý pátek mimo 06.04.               
a 13.04. na faře ve 13.00 hod.  

� Mše svaté v sobotu večer s nedělní platností:   
- v Hlubočci 31.03., 14.04. a 28.04. v 18.00 hod.  
- v Podvihově 21.04. v 18.00 hod. 
- v Pusté Polomi 07.04. ve 20.30 hod. 

 

 
 

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

Dalibor Hanus – KANCLSERVIS, tel. 777 881 428 

Bavíme se s církví 


